
                                                                                                                                                                                            
 
 
 

 
Rua Deputado Ampliato Cabral, 66 - Caxias. 

Tel: 2671-2285 / 2674-3017 / 97613-0498 (whatsapp) 

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

 Acesse nosso site no 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!). 

 
 

DATA 

HORA 
PROFESSOR 

VALOR  CURSOS DE JUNHO/2022 

01/06 (Qua) 

14:00h 

Cheff Flavio 

Duarte 
Para participar 
basta comprar 

um chantilly 1lt 
CESIBON  

CHANTILLY SEM MISTÉRIOS => A Cesibon–Richs e a Sonho da Festa está trazendo 

para vocês um dos Cheffs mais querido do Brasil, o Cheff Flavio Duarte que participou 

do Bake Off Brasil 2017 e apresentador da Cozinha Amiga da TV Gazeta. Ele utilizará 
os Chantillys Cesibon-Richs e mostrará à vocês, que não há mistério para trabalhar 

com chantily. Vai ficar fora dessa? Corre que as vagas são limitadas! 

02/06 (Qui) 

10:00h 

Rita Araújo 

2,99 

MINI CAKE ROMÂNTICO => Venha aprender a fazer um lindo mini cake para seus 

clientes no dia dos namorados e faça o maior sucesso no seu kit festa ou kit 
namorados. Então não fique de fora dessa e garanta sua vaga. (Promocional BwB) 

02/06 (Qui) 

14:00h 

Rita Araújo 

24,99 

MINI BOLOS VULCÃO => Venha aprender a fazer deliciosas massas para bolos 
vulcão ou vender individual em hamburguerias e fazer muito sucesso. Churros, limão 

com crosta, cenoura formigueiro e banana caramelada. Serão feitos em aula dois 
sabores diferentes passo a passo para você garantir deliciosos bolos e arrasar com 

seus clientes. 

03/06 (Sex) 

09:30h 

Patricia 

Oliveira 
24,99 

NAKED CAKE COM CHANTININHO => Aprenda nesta aula uma deliciosa e 

resistente receita de chantininho que vai encantar jovens e adultos. Vamos fazer 
também uma montagem passo a passo de um semi naked cake, o bolo queridinho dos 

noivados e casamentos, com uma linda decoração floral. Vou te ensinar como 

trabalhar com flores naturais e encantar seus clientes. Não Perca! Aula com apostila 
e degustação. 

03/06(Sex)
14:00h 

Silvana 

Rodrigues 

19,99 

GANACHE CAKE => Mês de junho chega com novidades. Vamos aprender a decorar 
um bolo lindo com o ganache cake, utilizando  o chantilly da mago. Técnicas lindas 

que vão fazer você se apaixonar. Espero por você. Garanta a sua vaga 

06/06 (Seg) 
09:30 

Claudia 

Thomaz  

2,99 

BISCOITOS DECORADOS COM GLACÊ REAL => Nesta aula você vai aprender a 

fazer  biscoitos decorados com glacê real, o ponto correto do glacê para trabalhos com 
bicos de confeitar e glacê fluido para a perfeita cobertura do biscoito.  

Aula promocional Arcólor, com degustação. 

06/06 (Seg) 

14:00 

Claudia 

Thomaz 

34,99 

BOLO  “EM PÉ” DECORADO COM PASTA=> Venha aprender essa novidade: Como 

estruturar o bolo para ficar em pé com segurança, decorado com flores de pasta e 

rendas de açúcar. Você não pode ficar de fora dessa. Aula com degustação. 

07/06 (Ter) 

09:30 

Alice Miralha 

2,99 

DOCINHOS NEON => Nessa aula você vai aprender o ponto certo, coloração, 
congelamento, dicas e como usar os pós e gliteres da Brilhart da linha neon. Será feito 

em aula todo o passo a passo dessa tendência. Aula promocional Brilhart. 

07/06 (Ter) 
14:00h 

Rose Gomes 
29,99 

BOLO COM DECORAÇÃO PARA O DIA DOS NAMAORADOS => Nessa aula você 

vai aprender a fazer essa linda decoração em chantilly e ainda uma deliciosa massa de 
nozes com recheio de baba de moça para brilhar nesse momento cheio de romantismo 

e amor, não perca. Aula com degustação. 

08/06 (Qua) 
09:30h 

Adriana 

Balões 

39,99 

AULA PRÁTICA DE BOLA – BONECO DE PALHA => Nessa aula vamo te ensinar a 

montar duas esculturas de boneco de palha. Aula 100% prática e com apostila o nosso 
objetivo é fazer você ficar cada vez mais qualificada no mundo do balão. Garanta a 

sua vaga. 

08/06 (Qua) 
14:00h 

Adriana 

Balões 

39,99 

AULA PRÁTICA DE BOLA – ESCULTURA DE FOGUEIRA E ARCO MILHO => Nesta 

aula vamos te ensinar a montar um lindo arco milho e uma escultura de fogueira 
serve para entrada do salão quanto  para o painel principal da decoração. Aula 100% 

prática e com apostila. Garanta a sua vaga. 

09/06 (Qui) 

09:30h 

Andréa 
Vasconcelos  

2,99 

BROWNIE TRADICIONAL E BROWNIE DE PIZZA => Festival de Brownie e suas 

apresentações: Brownie para vender no dia a dia, com sujestão de vários sabores 
como : brownie de nozes, amendoim,  castanha  e coco. Baby Brownie para festas 

como: casamento, 15 anos e outros eventos. Brownie pizza  esse vai fazer a alegria 
da criançada . Venha e participe e veja como essas iguarias que estão sempre em alta 

vão fazer toda a diferença em seus eventos e no dia a dia. Aula promocional Harald 

09/06 (Qui) 
14:00h 

Andréa 

Vasconcelos 

34,99 

AULÃO DOCES TÍPICOS DE FESTA JUNINA => Nessa aula você vai aprender a 

como fazer maçã do amor caramelada, pé de moleque, cocadinha, espetinho de frutas 
banhado no chocolate e quentão uma aula imperdível com todo o passo a passo para 

você lucrar muito com os clientes. Aula com degustação.  

10/06 (Sex) 

14:00h 

Conceição 
Braga 

39,99 

DELÍCIAS JUNINA GOURMET E CLÁSSICAS => Corram para assistir essa super aula que 
com certeza vai trazer um ótimo retorno e um excelente faturamento para essa época do 
ano. Deliciosos bolos para você sair da mesmice. nessa aula você vai aprender bombocado 
de aipim com coco, bolo de cenoura em duas versões: o que já sai do forno recheado e o 
que já vem dois sabores em um só, cuscuz de rua e um doce de abóbora com coco 
caramelado que é um verdadeiro sucesso de loja. Dicas de como armazenar em varias 
embalagens práticas e bem higienizadas. Aguardo vocês, Aula com degustação. 

14/06 (Ter) 

14:00h  

Nina 

Carvalho  
19,99 

CUPCAKE DE PÉ DE MOLEQUE => Nesta aula de faça e venda você vai aprender  
todo passo a passo da produção, precificação e venda. Chocolate, bolo, essências, 

serão usados para deixar esse doce muito lindo e delicioso. Você não pode ficar de 

fora. Garanta sua vaga!  

15/06 (Qua) 

14:00h 

Silvana 
Rodrigues 

2,99 

TÉCNICA DE FITAGEM => Quer aprender a técnica de fitagem? Uma tendência que 
chegou para abalar as estruturas da confeitaria. Você vai se apaixonar, eu garanto. 

Então espero por vocês. Essa técnica é no chantininho. Aula promocinal Mago. 

Centro Culinário Sonho da 

Festa 

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


 
ATENÇÃO! Só trocaremos a aula por outra 

caso sejamos avisados da desistência no mínimo 3 
dias antes da mesma. DEVOLUÇÃO DO VALOR 
APENAS SE O CURSO FOR CANCELADO (OBS. 
NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÕES POR PIX, APENAS 
DINHEIRO). Nossas cadeiras são numeradas, evite 
atrasos, pois sua cadeira é garantida até 15 
minutos após o inicio da aula.  

 
 

17/06 (Sex) 

09:30 

Gilsara 

Ferreira 

      44,99 

AULA PRÁTICA – FLORES EM PASTA DE CHANTILLY => Chegou o tão sonhado 
curso da famosa pasta de chantilly. Essa é uma pasta flexível que produz flores 

realísticas, maleaveis e com as pétalas mais finas do mundo. Será sua grande 
oportunidade de aprender a pasta de chantilly, faremos juntas uma linda rosa realista 

e extremamente flexível. Aula totalmente prática com apostila o passo a passo da 

pasta e da montagem da rosa. MATERIAL: 1 Jogo de cortadores de rosas, 1 
boleador, 1 rolinho, 1 pincel, CMC, glicerina bidestilada, glucose e chantilly. 

20/06 (Seg) 

09:30h 

Barbara 

Oliveira 

29,99 

INTRODUÇÃO A CONFEITARIA COM BOLO EM PASTA AMERICANA=> Além de tirar 
todas as suas duvidas, nessa aula você irá aprender qual melhor tipo de massa para bolo de 
pasta americana, batimento da massa, tipos de recheios que são mais apropriados, como 
abrir a pasta americana, quinas perfeitas e retas, decoração simples, aplicação em 2D, 
validade, transporte e marmorização invertida.  Apostila digital incluída. 

20/06 (Seg) 

14:00 

Barbara 

Oliveira 

19,99 

FAÇA E VENDA DOCES PARA FESTAS JUNINAS => Você nunca mais vai errar 
depois dessa aula. Venha aprender como fazer quindim e queijadinha para vender por 

unidade ou em kits para festa juninas junto com seus bolos caseiros. Uma aula super 

em conta onde você vai aprender fazer e vender para aumentar seus faturamento. 
Não fique de fora dessa!  

21/06 (Ter) 
09:30h 

Daniela 

Bonazzi  

19,99 

INTRODUÇÃO À CONFEITARIA => Nessa aula vamos aprender uma massa 

tradicional de pão de ló e massa amanteigada, diversos tipos de caldas, recheios frios 
e cozidos. Montagem, prensagem, cobertura de chantininho, dicas de venda e 

precificação. Aula com apostila, degustação no final da aula. 

22/06 (Qua) 

09:30h 

Wilson 

Brandão 
34,99 

AULÃO DE CALDOS E PÃES => Vamos aproveitar que a temperatura vai baixar  

para aprender a fazer caldos e pães. Venha aprender a fazer pão sacadura, ciabatta e 
pizza seca para tomar  com seus caldos. Apostila completa com receitas dos caldos: 

vaca atolada, caldo verde, feijão amigo, canjiquinha e caldo de pinto. Ao fim da aula 

os caldos serão servidos dentro do pão. Obs: Em aula serão preparados dois tipos de 
caldos. Aula imperdível, com degustação.  

22/06 (Qua)  

    14:00h 

Wilson 

Brandão 

24,99 

SONHOS E DONNUTS GOURMET => Nessa aula você vai aprender sonhos e 

donnuts gourmet nos sabores : Nutella, Creme, Doce de Leite e Chocolate  vamos 

aproveitar que o outono chegou trazendo temperaturas mais amenas e aprender a 
fazer essas delícias que aquecem a nossa alma. Aula com apostila e degustação.  

23/06 (Qui) 

     10:00h 

Rita Araújo 

2,99 

BOLO FORMIGUEIRO COM PÉ DE MOÇA => Venha aprender essa delícia para 

arrasar com seus clientes e amigos. Deliciosa massa feita em aula com recheio de pé 

de moça para encantar nos eventos juninos em uma formato de piscininha muito 
pedido em todas as épocas, pois todas as fatias levam recheio bem molinho e 

delicioso. Garanta sua vaga e Inscreva-se já. (Promocional cacau Foods) 

 

23/06 (Qui) 

14:00h 

 

 Rita Araújo 

29,99 

CONFEITAGEM PARA PRINCIPIANTE CHANTININHO COM BLINDAGEM=> 

Venha aprender a fazer a Blindagem ideal para ir na geladeira, montar o bolo,  
espatular o chantininho e a hidratar para uma boa aplicação. Venha conferir essa 

maravilha e garantir um delicioso bolo para seus clientes. Não perca essa 
oportunidade que está super em alta. Vagas limitadas, garanta já a sua! 

24/06 (Sex) 

09:30h 

Daniela 

Bonazzi  
39,99 

AULA PRÁTICA DE DECORAÇÃO DE BOLO EM CHANTILLY => Você irá aprender o 
ponto do chantininho correto para uso em diversas decorações. Usaremos espátulas de 
alisamento, espátulas de marcação, uso de bico de confeitar e pintura metálica em bolos. 
MATERIAL : 1 bolo fake de 15x10 ou 20x10, cake board, bico de confeitar 1M, 2 sacos 
grandes de confeitar descartáveis, 1 corante em pó metálico (Dourado, Cobre ou Dourado 
rosé...), 1 espátula de alisamento, 1 espátula de alisamento  com cabo, 1 espátula de 
textura e 1 garrafa de chantilly. Inscrições limitadas. 

25/06 (Sáb) 

09:30h 

Querén- 

Hapuque 

2,99 

PINTURA NÉON EM DECORAÇÃO DE BOLO EM CHANTILLY => Nesta aula você 

irá aprender uma receita de chantily estabilizado que vai te deixar mega animada mas 
não vamos ficar somente nisso, vou te ensinar uma decoração com pinturas toda em 

néon bem perfeita usando a bombinha. Não perca essa oportunidade. Aula 
promocional Flex Fest. 

27/06 (Seg) 
    09:30h 

Daniela 

Bonazzi  

19,99 

AULA PRÁTICA DE DOCES PERSONALIZADOS => Vamos fazer em sala de aula alguns 
doces 3d, com mondelagem manual do próprio aluno, usando pasta americana. Essas 
modelagens poderão ser aplicadas em diversos doces da preferência do aluno (cupcake, 
pirulito, trufas, chocomaçãs .. entre outros). MATERIAL: Pasta americana branca (Fine 
Line). Garanta sua inscrição, vagas limitadas. 

28/06 (Ter) 
09:30h 

Damião 

Costa  

19,99 

CURSO DE CONFEITAGEM PARA INICIANTE => Aprenda como preparar a massa 

do bolo, assar, esfriar de forma correta, como congelar e descongelar , montar usando 
um aro fixo, usar calda, rechear corretamente, cobrir e decorar com pasta americana 

e moldes de silicone. Será fornecido em aula uma tabela com redimento do bolo em 
fatias. Aula com degustação. Não perca tempo, inscrições limitadas.  

28/06 (Ter) 

     14:00h 

Damião 

Costa 
19,99 

BOLO EM ANDARES PARA INICIANTES => Aula especial para você que está 

entrando no ramo da confeitagem ou já está no ramo e se sente insegura para fazer e 

ou montar bolo em Andares. Nesta aula você vai aprender a utilizar o banquinho, 
haste ou guia, e como transpostar seu bolo com segurança. Aula simplesmente 

imperdível, aula com degustação. 

29/06 (Qua) 
09:30h 

Daniela 

Bonazzi  

2,99 

AULA DE BICOS PARA CONFEITAR => Nessa aula usaremos o chantininho em 

ponto de bico para decoração de bolos e cupcakes. Usaremos os bicos mais 
tradicionais da confeitaria e todas as suas possibilidades de decoração. Aula 

promocional Celebrate. 

29/06 (Qua) 

14:00h 

Raquel 

Araújo 

29,99 

AULA PRÁTICA DE BENTÔ CAKE => Venha aprender na prática a decorar um lindo 

Bentô Cake. Aula 100 % prática. Cada aluna vai receber seu bolo e aprender a 
decorar. MATERIAL : Perfex, touca e avental. Obs: O chantily será rateado em 

aula. Vagas limitadas.  

30/06 (Qui) 

09:30h 

Anderson 

Alves  
2,99 

BALA BAIANA CARAMELADA => Aprenda a fazer esse doce de forma prática e facil 

com uma calda que pode ser feita até 3 dias antes da festa. Todo o passo a passo em 
aula e será dado dois sabores : coco e leite ninho. Aula promocional Fine Line.  

30/06 (Qui) 

14:00 

Anderson 

Alves  
29,99 

MINI CASEIRINHOS PARA FESTA  JUNINA => Nessa aula você vai aprender a 

fazer esses deliciosos caseirinhos nos sabores pamonha, paçoca , cocada e aipim tudo 
em uma unica aula não percam. Garanta a sua vaga.  


