
           
Rua Barão do triunfo, 66 - Caxias. 

Tel: 2671-2285 / 2674-3017    993693136 

INSCRIÇÕES: SINAL DE 50% E O RESTANTE NO DIA DA AULA. 

Exceto as aulas promocionais. Antecipe sua inscrição!!! 
Acesse nosso site no www.osonhodafesta.com.br  

 

DATA 
HORA 

PROFESSOR 
VALOR 

CURSOS DE JUNHO/2019 

01/06(Sab) 
9:30 

Lorena e Dan 

(@doceriacoutinhorj) 

44,99 

PIPOCA GOURMET=> Já pensou em aprender a fazer Pipoca Gourmet? Temos um curso que ensina o 

passo a passo, onde você aprende do ZERO como fazer e vender Pipocas Gourmet. Ninho com Nutella / 

Churros / Alpino / Limão Siciliano / Rafaello / Ninho/ Chocolate / Chokito / Oreo / Ovomaltine , Dentre 

muitas outras. Apostila completa com degustação e certificado. 

03/06(Seg) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

APRENDA A  TRABALHAR COM BOLO DE ANDARES=>Para você que esta iniciando nesta 

maravilhosa arte de confeitagem, ou para você que já se encontra no mercado e se sente insegura em 

fazer bolo em andares nesta aula você vai tirar todas as suas duvidas para montar e transportar com 

segurança, muitas dicas. Aula com degustação! 

03/06(Seg) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

BEM CASADOS CORTADOS=> Aprenda a fazer bem casado com uma maravilhosa massa de pão de ló 
estabilizado, massa de baixo custo e muito saborosa com recheio de doce de leite e banhado em uma 

calda espetacular de açúcar, com certeza você nunca comeu nada igual. Tudo feito passo a passo. Aula 

com dicas de embalagens para diversas ocasiões, como casamento, 15 anos, bodas e nascimento. 

Dicas de congelamento, orçamento, durabilidade, outros recheios e muito mais! Aula com 

degustação! 

04/06(Ter) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 

2,99 

TORTA DELÍCIA DE MAÇÃ E PÃO DE MEL=> Quem é que não adora uma torta, não é mesmo? Então 

não perca tempo e faça sua inscrição. Também será ensinado paõ de mel fofinho e banhado no 

chocolate. Aula com sorteio e degustação. 

04/06(Ter) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 

24,99 

AULÃO DE DOCES CARAMELADOS E FONDADOS=> Olho de sogra caramelado, figo com brigadeiro 
branco e caramelado, balinha de coco, ouriços e doces caramelados pintados e com aplicação de papel 

arroz. Fondados com aplicação de papel arroz, pintados e com as inicias, camafeu de nozes,calda 

caramelada industrializada. Técnica de congelamento para os doces fondados e caramelados por 90 

dias. Aula com degustação. 

05/06(Qua) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

FESTIVAL DE TRUFAS E BOMBONS PARA FESTA JUNINA=> Chegou a hora de garantir um 
dinheiro extra. Deliciosos bombons decorados e recheados que será o faça e venda durante o ano 

inteiro com recheios de: TRUFA DE CAIPIRINHA, TRUFA DE MILHO VERDE, BOMBONS DE 

PAÇOCA E DOCINHOS BANHADOS NO CHOCOLATE Tudo passo a passo em aula. Promocional 

Mavalério, com degustação. 

05/06(Qua) 
14:00 

Danielle Bustilho 

24,99 

MACARONS=> Aula desenvolvida para tirar suas dúvidas e produzir com facilidade estes mimos da 
alta confeitaria com dicas de como colorir. Excelente opção para presentear em todas as datas do ano 

ou para conquistar o seu cliente. Não fique de fora e garanta logo sua vaga. Apostila com receita do 

famoso docinho francês, aprenda todo passo a passo sem mistérios.  Aula com degustação. 

06/06(Qui) 
9:30 

Leandro Iorgutinho 

2,99 

AULA  PROMOCIONAL  ARCOLOR  DIA DOS PAIS -  BOLO CAMISA POLO=>Antecipe suas 
encomendas com essa aula! Aprenda a  envelopar o bolo com pasta e fazer uma pilha de camisas para 

você presentar o Papai! Não perca!!  Aula com degustação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

06/06(Qui) 
14:00 

Cynthia vasques 

2,99 

CUPCAKES RED VELVET DECORADOS PARA FESTAS JUNINAS => IMAGINE SUA MESA DE 

ARRAÍAL COM ESSAS LINDAS DELÍCIAS! Venha aprender a fazer deliciosos cupcakes e decorá-los em 

2D e 3D com tema JUNINOS E DIA DOS NAMORADOS, iremos utilizar as ferramentas Mago. Aula com 
sorteio! 

07/06(Sex) 
10:00 

Mauro de Lucca 

2,99 

DELÍCIAS COM SICAO => Nessa aula venha aprender delicias para agradar a quem você 
ama!  Uma saborosa  sobremesa TORTA BROWNIE DE BANANA COM GANACHE  MEL 
/ DELICIOSO BOMBOM DE ÁGUA DE ROSA E FRAMBOESA e PORTA JOIA COM 
TRUFAS RÚSTICAS DE FRUTAS VERMELHAS. Não percam, aula com degustação. 

07/06(Sex) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 

24,99 

INTENSIVO DE DOCES GOURMET=> Neste curso especial de docinhos gourmet você irá aprender a 

fazer docinhos nos sabores: CHURROS, ROMEU E JULIETA, BRIGADEIRO DE NOZES, 

BRIGADEIRO RECHEADO COM UVA, DOCINHO DE BANANA, CAJUZINHO COM CASQUINHA DE 

CHOCOLATE CROCANTE E DOCINHO DE MORANGO. Tudo isso em uma só aula. Venha participar e 

veja como irá fazer diferença no seu trabalho. Aula com degustação! 

08/06(Sab) 
9:30 

Antonia Brandão 

19,99 

FESTIVAL DE CALDOS=> Atendendo a pedidos!! Venham aprender a fazer: CALDO VERDE, BOBO 

DE CAMARÃO E CREME DE PALMITO. Um verdadeiro faça e venda. Você pode fazer os caldos e 

oferecer aos seus clientes em potes, ótima opção pra ganhar um dinheiro extra oferecendo a quem não 

tem tempo e não gosta de cozinhar. Aula com degustação! 

10/06(Seg) 
9:30 

Alessandra Mauro 

2,99  

MINI CHURROS  E VERRINES=> Aprendam em uma aula a preparar duas receitas que 
fazem muito sucesso nas vendas, vamos utilizar os deliciosos recheios PASTORIZA. Aula 
promocional pastoriza  com degustação e sorteio. 

10/06(Seg) 
14:00 

Alessandra Mauro 

24,99 

BOLO DOS DINOSSAUROS COM VULCÃO ESCULPIDO E  TÉCNICAS DE AEROGRAFIA=> 

Novidade para você aluno Sonho da festa. Venha aprender com muitas dicas a montar um bolo 
dinossauro, onde o vulcão será feito em bolo comestível. Você também aprenderá a trabalhar 

corretamente com aerógrafo para coloração, dinossauros feitos em modelagem para enriquecer ainda 

mais o seu trabalho. Tema muito procurado para festas infantis. Não percam aula com degustação! 

11/06(Ter) 

10:00 

Rita Araujo 

2,99 

PEÇAS DE CHOCOLATE PARA FESTAS JUNINAS=> Aprenda a fazer lindas peças de chocolate para 

vender nas festas tipicas e juninas. Bombons decorados de Santo Antonio, noiva e noivo, copinhos de 
chocolate com bandeirinhas, bombom de milho e curau feito em chocolate e muito mais, Tudo em uma 

única aula. faça sua inscrição. Aula  promocional bwb com sorteio e degustação! 

11/06(Ter) 
14:00 

Rita Araujo 

19,99 

FAÇA E VENDA - CONES GOURMET=> Eles são os queridinhos do momento, com a venda certa os 

cones recheados ou trufados vem ganhando espaço e conquistando clientes. CREME BRULLE COM 
FRUTAS DO BOSQUE, TRUFADO DE CAPUCCINO, TRUFA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO COM CREME 

DE AVELÃ, CREME DE CEREJA COM BRIGADEIRO, PRESTÍGIO, E TRUFADO DE OVOMALTINE, E 

TRUFADO DE NOZES COM BRIGADEIRO BRANCO, será feito em aula 3 sabores diferentes passo a passo 

para você ganhar dinheiro sem sair de casa. Garanta sua vaga! Aula com degustação. 

12/06(Qua) 
10:00 

Conceição Braga 

19,99 

FESTIVAL DE SALGADOS DE FEIRA=> Iremos ensinar todas as técnicas e pulos do gato para você 
preparar uma das receitas mais práticas e crocantes de pastéis fritos de feira. pense em um pastel 

gostoso e crocante sem usar alcool nem cachaça e sem necessidade de cilindro, e o melhor de tudo 

pode congelar cru por até 1 ano. ótima opção para vender em kit festa, buffet e de brinde iremos 

ensinar um super kib sequinho e crocante que pode ser congelado frito. Aula com degustação. 

12/06(Qua) 
14:00 

Conceição Braga 

29,99  

MASSA MÁGICA DE SALGADOS FRITOS – LOJA LECÂDO=> Está de volta a massa revolucionária 
que irá transformar sua vitrine e Buffet, nos mais destacável! Massa cremosa e crocante da famosa loja 

de Shopping a Lecâdo, fácil preparo e muito rendosa, será preparado diversos modelos (coxinha, 

croquete, risoles e outros.) COM GASTO DE MENOS DE 10,00 REAIS PREPARE ATÉ 180 

SALGADOS DE FESTA: Forma de empanamento, fritura e congelamento por mais de 5 meses. Aula 

com degustação. 

14/06(Sex) 
9:30 

Glória Fonseca 

2,99 

BOLO CLASSICO COM FLORES=> A Celebrate mostra nesta aula que juntando a leveza 
das rosas com elegantes drapeados edecorações feitas com seus produtos, como é fácil 
criar e encantar nossos clientes mostrando passo a passo, nesta aula imperdível! 

14/06(Sex) 
14:00 

Glória Fonseca 

24,99 

FESTIVAL DE PALHA ITALIANA=> Vamos diversificar a palha italiana saindo do tradicional e dando 

diferentes sabores a esta delícia, em aula será feito nos sabores: ABACAXI, BRIGADEIRO E ROMEU 

E JULIETA. Dicas de embalagens para festa em geral e receitas extras na apostila. Aula com 

degustação 

http://www.osonhodafesta.com.br/


 
Obs: As Aulas devem ser marcadas com antecedência, pois as vagas são limitadas. 

( Não é permitida a presença de crianças, bebês, acompanhantes  e nem de Filmadoras!). 
ATENÇÃO! 

Só trocaremos o aula por outra caso sejamos avisados da desistência no mínimo 3 dias antes da mesma. 
DEVOLUÇÃO DO VALOR APENAS SE O CURSO FOR CANCELADO! 

NÃO REMANEJAREMOS AULAS PROMOCIONAIS. 
Pode Trazer máquina fotográfica para tirar fotos no final da aula! 

Nossas cadeiras são numeradas, evite atrasos, pois sua cadeira é garantida até 15 minutos após o inicio da aula. 
* Evite o cancelamento de aulas, fazendo sua inscrição antecipadamente! Aceitamos todos os cartões de 

crédito! 

15/06(Sab) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

CURSO DE  CONFEITAGEM  PARA INICIANTES=>  aprenda como preparar a massa de bolo,  assar, 

esfriar de forma correta, como congelar e descongelar,  montar usando um aro fixo, usar a calda no 

bolo, rechear corretamente, prensar, cobrir e decorar com pasta americana e moldes de silicone. Será 

fornecido em aula uma tabela com rendimento do bolo em fatias. Aula com degustação. 

17/06(Seg) 
9:30 

Diego Barbosa e Cadu 

Soares 

44,99 

CURSO DE SUSPIROS => Os suspiros são doces que nunca saem de moda, e atualmente 

encontramos diversos tipos de preparações. Nesta aula você aprenderá qual o melhor tipo merengue 

para o preparo dos suspiros, como preparar da forma correta, tingir, pingar, assar e rechear. 

Desvendaremos todos os mistérios para um suspiro lindo e perfeito. Diversas dicas de como rechear de 

diferentes maneiras, como utilizar transfer no suspiro e formatos diversos. E para você que gosta de 

trabalhar com lembrancinhas, suspiro no palito. Não perca esta oportunidade para aprender a fazer 

esses delicados doces que encantam a todos.  Aula com degustação. 

17/06(Seg) 
14:00 

Diego Barbosa e Cadu 

Soares 

44,99 

CURSO INTENSIVO DE BROWNIES E BLONDIES=> Neste Curso Intensivo de Brownies, você 

aprenderá a preparar deliciosas receitas que servirão para qualquer evento e venda. Um curso completo 

com dicas e técnicas para que você possa reproduzir com perfeição tudo o que aprenderá em aula. 

Serão receitas: BROWNIE TRADICIONAL Dyh & Cadu Cakes - BROWNIE SEM GLÚTEN - BROWNIE RED 

VELVET - BLONDIE DE BANANA PASSA (Blondie é a versão branca do brownke). Tudo será feito em 
aula, passo a passo, acompanhada por uma apostila completa. Além das receitas, você aprenderá dicas 

de armazenamento, congelamento e venda. Corra e faça logo a sua inscrição. Aula com degustação. 

18/06(Ter) 
9:30 

Anderson Alves 

2,99 

BOLO MALETA DE MAQUIAGEM=> Aprenda a fazer esse lindo bolo que toda mulher 
ama! Em aula será ensinado a fazer modelagens incríveis utilizando a linha de produtos 
Fine Line.  

18/06(Ter) 
14:00 

Anderson Alves 

2,99 

AULA PRÁTICA DE BICOS –WILTON=>  Renove sua confeitagem, aprender técnicas com o 

professor Anderson. TRAZER MATERIAL: Bicos- (150–109–68-362), 2 sacos de confeitar pqn, 2 matriz, 

1 isopor de 20 cm envolvido no plástico filme, pasta americana fine line 800gr, prato de papelão para 

colocar o isopor, alisador, rolo de abrir pasta, 1 tesoura, pote com tampa médio, colher, espátula, touca 

e perfex. Limite de 12 alunos. 

19/06(Qua) 
9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

FESTIVAL DE SALGADOS ESPECIAIS - BOLINHO DE AIPIM  COM RECHEIOS DE CARNE SECA E 

PROVOLONE, KIBE RECHEADO COM CATUPIRY  E BOLINHO DE BACALHAU=> Venha aprender 

em uma só aula delicias para vender o ano inteiro.. Aula com apostila e degustação. Faça já sua 

inscrição! Aula com degustação. 

19/06(Qua) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO DE CREPE - DOCE E SALGADO => Sucesso nos Buffets mais sofisticados, aprenda uma 

receita maravilhosa de crepe que poderá ser utilizada tanto na forma de panqueca dando um toque 

mais formal, como também na forma de crepe no palito. O bom desta receita é que ela não precisa 

necessariamente ser feita na maquina. Diversos sabores, venha e confira.  Aula com degustação. 

21/06(Sex) 
9:30 

Kátia Praça 

34,99 

AULA DE BOLAS -  ARCO DESCONSTRUIDO  JARDIM ENCANTADO=> Sensação do 
momento. Super versátil,  esse arco é todo decorado com Flores,  Borboletas,  Cogumelo,  Sol e 
Nuvem.  

21/06(Sex) 
14:00 

Kátia Praça 

29,99 

AULA DE BOLAS  -  ARTE COM BALÕES=> Mil ideias para decorar seus eventos.  NOVOS MODELOS 

para construir Arcos, Colunas, Molduras,  Painéis e peças para decoração aérea.  Decorando em vários 

estilos e temas : Festa Infantil,  15 Anos, Casamento e Festas Temáticas. Utilizamos BALÕES  
NACIONAIS E IMPORTADOS.  ULTIMAS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO MERCADO.Aula com apostila,  

receitas e gráficos.  Katia Praça- 25 Anos no Mercado de Eventos. 

22/06(Sab) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 

34,99 

MEGA AULA – NOVIDADE PARA FESTAS=> Aprenda a fazer estas verdadeiras delicias que fazem o 

maior sucesso em todas as festas com tema do dia dos pais. Você aprenderá a fazer: Palha italiana 

especial, quindin tradicional, bombons trufados quadrado decorados com naipes, barrinhas de chocolate 
crocante decoradas com papel arroz com tema de cartas de baralho, copinho de chocolate, e um lindo 

balde comestível com  pedrinhas de gelo feito com cristal japonês. Aula com degustação e sorteio! 

24/06(Seg) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

AULA PROMOCIONAL ARCOLOR - NAKED CAKE COLORIDO=> Venha aprender a fazer um lindo 

NAKED e a montar usando cinco camadas de massa com cores diferentes. Tudo feito com os produtos 

Arcólor. Garanta sua vaga! Aula com degustação. 

24/06(Seg) 
14:00 

Rita Araujo 

24,99 

INICIANTES NA ARTE DA CONFEITARIA=> Venha aprender a montar um lindo bolo sem 

imperfeições e sem riscos de derreter neste calor. Preparo do mármore, montagem do bolo e cobertura 

de pasta americana. Seu bolo já saí do aro forrado com o mármore e se você ainda precisar de um bolo 

mais sofisticado, vamos colocar uma fina camada de pasta americana por cima. Bolo perfeito e liso para 

você poder combinar com o cliente a decoração. Venha tirar suas dúvidas sobre a montagem do bolo. 
Não fique ai parado e garanta sua vaga! Aula com degustação. 

25/06(Ter) 
10:00 

Conceição Braga 

29,99 

CURSO COMPLETO DE EMPADAS => Massa levíssima e bem diferente de tudo que vocês já viram!! 

Derrete na boca e com novos conceitos de recheios: leite condensado, gratinado de frango, camarão, 

carne seca, Romeu e Julieta. Abertas e fechadas, ceciliana e napolis. Quer saber como preparar 1000 
empadas em menos de 10 horas com apenas 100 forminhas de alumínio? Aula com degustação! 

25/06(Ter) 
14:00 

Conceição Braga 

29,99 

CURSO DE LANCHEIRO E SEMI PROFISSIONAL=> Aprenda em uma só aula a massa versátil mais 

completa para salgados de lanchonete com toda a técnica de fermentação exata, congelamento “crus e 

assados”, e com gasto de menos de R$ 5,00 para o preparo da massa; será ensinado esfihas, pastel 

calzone, joelho, italiano cremoso, hambúrguer de forno e o famoso cachorro louco (maionese e batata 
palha), pastel chinês e outros. Apostila com total de 35 tipos de salgados. Aula com degustação! 

26/06(Qua) 
9:30 

Glória Fonseca 

24,99 

CURSO PRÁTICO - MODELAGEM  DE CUPCAKES SAFARI => Cupcakes que já assam recheados em 

uma massa que desmancha na boca. Cada aluna receberá 2 CUPCAKES que serão decorados. A 

decoração será com modelos de: Leão e elefante. Faça já sua inscrição, Limite de 15 alunos! TRAZER 

MATERIAL: TESOURA PEQUENA COM PONTA FINA, CONJUNTO DE ESTECAS, JOGO DE CORTADORES 
REDONDO, ROLINHO DE ABRIR PASTA, 1 TAPETE DE JOGO AMERICANO LISO, PINCEL FINO, E PERFEX. 

OBS. MATERIAL UTILIZADO EM AULA (PASTAS) SERÁ RATEADO ENTRE OS ALUNOS. Limite 15 alunos. 

26/06(Qua) 
14:00 

Glória Fonseca 

24,99 

AULA PRATICA COM BICOS RUSSOS=>  Aprenda nessa aula a MANUSEAR os BICOS RUSSOS com 

faciliddae e decorar seu próprio bolo. TRAZER MATERIAL: 1 bolo de isopor de 15cm de diâmetro 

coberto com pasta americana branca e pratinho para transporte, dois modelos de bico russo celebrate  
e bicos 20, 47, 70, 3 sacos de confeitar, 3 matrizes. 1 vasilha pequena, perfex , 1 colher e R$3,00 do 

glacê real. LIMITE DE 15 ALUNOS.  

27/06(Qui) 
9:30 

Antonia Brandão 

14,99 

CURSO DE SALGADOS ASSADOS=> Venha inovar seu buffet com uma massa leve de creme de leite 

com requeijão, faremos uma variedade de salgados: pastelzinho de forno, enroladinho de salsichas, 
trouxinhas e muito mais. Aprenderá também uma deliciosa massa de empada que derrete na boca e 

será feita e assada direto na forminhas de papel que poderá ser  congelada crua ou assada, doce ou 

salgada. Aula com degustação! 

27/06(Qui) 
14:00 

Antonia Brandão 

19,99 

FESTIVAL  DE PIZZAS DOCE E SALGADA=> Corra e garanta sua vaga nesta aula que é um sucesso, 

onde você aprende a fazer com 1 kg de farinha de trigo faça 5 discos de pizzas grandes  ou cerca de 80 
mini pizzas para festa infantil ,e mais um delicioso pastel sorriso semi folhado. Aprenda como congelar, 

armazenar e dicas de como vender.  Aula com degustação! 

28/06(Sex) 
9:30 

Kátia Praça 

19,99 

ARTE COM BALÕES - DECORAÇÃO  DE BAIXO CUSTO=>  Aprenda a decorar grandes espaços , 

gastando menos.  Decoração  de Grande Impacto Visual. Idéias e dicas para gastar menos sem 

comprometer o resultado final do seu trabalho. Surpreenda seus clientes. 

28/06(Sex) 
14:00 

Kátia Praça 

29,99 

ARTE COM BALÕES - PAINÉIS PARA VÁRIOS TEMAS=> Vamos juntos, mãos à obra. Montarmos 

um painel todo em bolas para várias ocasiões e temas de festas. Arco- Iris, Xadrez, Listras, Degradee e 

muitas idéias e dicas. Participe,  aula com apostila e vários modelos e receitas. 

29/06(Sab) 
9:30 

Alessandra Mauro 

19,99 

INICIANTES EM CAKE DESIGNER – DECORAÇÃO  DE  BOLO COM ROSETAS EM DEGRADÊ=> 

Venha aprender a montar seu bolo corretamente com  decoração em chantininho, onde será ensinado a 

trabalhar corretamente com o chantilly , bico e corantes para fazer diversos tons com uma só cor. A  

finalização será com uma linda flor.  garanta sua vaga! Aula com degustação! 


