
           
Rua Barão do triunfo, 66 - Caxias. 

Tel: 2671-2285 / 2674-3017 

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 MARÇO/2019 

09/03(Seg) 
9:30 

Rita Araujo 

2,99 

TORTA  REFRESCANTE -  AULA PROMOCIONAL  DICARAMELLA=> Venha aprender a 
fazer uma deliciosa torta para ganhar dinheiro sem sair de casa. Torta de limão siciliano com 
morango para combinar com o verão. Garanta sua vaga. Aula com degustação! 

11/03(Seg) 
9:30 

Rita Araujo 

2,99 

OVOS DE PÁSCOA  VAZADOS E TEXTURIZADOS COM CASQUINHA RECHEADA=> Nesta 
etapa de intensivo de páscoa vamos aprender ovos vazados, texturizados e decorados. 
Transforme seus ovos de páscoa em lindos trabalhos para conquistar sua clientela com 
praticidade e rapidez. Serão feitos em aula três modelos de ovos. Aula com sorteio! 

11/03(Seg) 
14:00 

Rita Araujo 

17,99 

SACOLÉ GOURMET ESPECIAL III=> Venha aprender a fazer delicias que vem encantando 
todas as idades e eventos. GANHE DINHEIRO VENDENDO O ANO INTEIRO SACOLÉ GOURMET 
DE PAÇOCA, BANANA CARAMELADA, CAIPIVODKA DE FRUTAS VERMELHAS, ABACAXI 
RECHEADO, OLHO DE SOGRA E  LIMÃO GALEGO. Não fique de fora dessas delicias. Será 
feiro em aula passo a passo 2 sabores diferentes. Aula com degustação! 

12/03(Ter) 
9:30 

Alessandra Mauro 

2,99 

OVO DE PÁSCOA NOVIDADE COM MODELAGEM DE COELHINHO E UMA BONECA LOL 
SURPRISE=> Venha aprender a fazer um lindo OVO NO POTE QUE É TENDENCIA PARA 2019 
ONDE A PRÓPRIA CASQUINHA DO OVO SERÁ O POTE E A TAMPA, RECHEADO COM OS 
DELICIOSOS DOCES PASTORIZA!  A decoração fica por conta de duas lindas modelagens: de 
coelho com cenourinhas e uma charmosa boneca lol surprise. Aula com  sorteio! 

12/03(Ter) 
14:00 

Alessandra Mauro 

24,99 

CURSO ESPECIAL DE PIRULITOS DE CRISTAL=> Que tal aprender esse pirulito que virou 
febre nas festinhas? Em aula iremos ensinar passo a passo de como preparar com perfeição 
esse pirulito. Decorção com uso de papel arroz e confeites. Dicas de embalagem e custos para 
venda, aula com sorteio dos pirulitos. Não percam. 

13/03(Qua) 
9:30 

Cynthia Vasques 

2,99 

CURSO DE BISCOITOS DECORADOS PARA PÁSCOA=> Venha aprender a fazer uma 
deiciosa massa de biscoito e decorar com tema para a sua páscoa utilizando as ferramentas 
Mago. Com  decoração 2D e 3D  faremos: CENOURA, OVINHOS DE PÁSCOA,COELHO, 
PATINHAS e muitas outras decorações.  Aula com Sorteio! 

13/03(Qua) 
14:00 

Denise Rasinhas 

14,99 

PONTEIRAS DE BISCUIT PARA PÁSCOA – PRÁTICO=> Chocolate é delicioso, mas se vier 
acompanhado de uma lembrancinha de biscuit, fica melhor ainda! Venha modelar ponteiras 
para lápis ou canetas, com tema de páscoa. O limite será a sua imaginacão! TRAZER 
MATERIAS:  massas de biscuit (90g) nas cores: branca, rosa, preto, laranja e verde; jogo de 
estecas;  tapete de silicone;   tesoura de ponta fina;   pincel escolar;  2 perfexs e cola pequena 
tipo extra (para artesanato). Limite de 15 alunas 

14/03(Qui) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

OVOS DE PÁSCOA DE COLHER – PROMOCIONAL MAVALÉRIO=> Aprenda como fazer 
lindos ovos de páscoa  e  aproveitar para garantir uma renda extra nessa data tão doce. Você 
vai descobrir  como confeccionar lindos ovos com recheios  gourmet . Aula com degustação! 

14/03(Qui) 
14:00 

Danielle Bustilho 

2,99 

NAKED CAKE DE CENOURA E PÃO DE MEL -  PROMOCIONAL MAVALÉRIO=> Nessa aula 
vamos aprender o passo a passo de um delicioso naked cake de cenoura com recheio e 
cobertura trufada de chocolate que será uma sucesso de vendas não só na Páscoa como o ano 
inteiro. Faremos tambem um maravilhoso pão de mel trufado de morango onde você poderá 
vender como lembrancinha. Aula com degustação! 

15/03(Sex) 
9:30 

Antonia Brandão 

14,99 

CURSO DE CROISSANT DOCE E SALGADO=> Delícias para seu café da manhã, não perca 
tempo e faça sua inscrição. Aprenda com uma massa deliciosa e versátil a fazer: croissant de 
queijo, presunto, chocolate, brioche de Coco, e mais um delicioso pão de queijo mineiro. Dicas 
de congelamento de todos os salgados. Aula com degustação! 

15/03(Sex) 
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! 

16/03(Sab) 

9:30 

Damião Costa 

19,99 

CURSO DE  CONFEITAGEM  PARA INICIANTES=>  Nesta aula você irá aprender a 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 dicas e degustação! 

18/03(Seg) 
9:30 

Andrea 

Vasconcellos 

2,99 

OVOS DE PÁSCOA TRIO GOURMET E OVO POPCORN=> Aprenda nesta aula a 
fazer deliciosos ovos de páscoa. Aula com utilização dos produtos Harald com 
degustação e sorteio! 

18/03(Seg) 
14:00 

Andrea 

Vasconcellos 

2,99 

TRUFAS PASCOALINA E BOLINHO SR. COELHO – PROMOCIONAL HARALD=> 
Venha aprender e ganhar dinheiro nessa páscoa, será ensinado a  técnica de 
temperagem  e utilização do chocolate Melken. Aula com degustação e sorteio! 

19/03(Ter) 
9:30 

Elizete Garrão 

2,99 

MINI BOLOS DE PÁSCOA- PROMOCIONAL MIX=> Venha aprender a fazer mini bolos que 
além de lindos é uma boa opção para vender  rápido nesta Páscoa. Faremos  Modelos de 
coelho e cenoura com decoração e modelagem em pasta americana. Não percam! 

19/03(Ter) 
14:00 

Elizete Garrão 

2,99 

BOLO COELHO NA TOCA- PROMOCIONAL HULALA=> Nesta aula será ensinado a diferença 
de cada chantilly com ponto correto, tingimento e  utilização de bico para decoração  em um 
lindo bolo com tema de páscoa regado com uma deliciosa calda 3 leites Hulalá. Aula com 
degustação e sorteio! 

20/03(Qua) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

CURSO DE CONFEITAGEM COM BOLO EM ANDARES=>  Não fique insegura na hora de 
fazer seus bolos!  Venha tirar todas as suas duvidas para montar um bolo em andares e 
transportar com segurança. Será ensinado como usar o famoso “banquinho” para dar suporte 
ao peso do bolo, usar haste (guia) para que ao transportar o mesmo não saia do lugar, aula 
com muitas dicas e rica em conteúdo, o bolo será coberto e decorado com pasta americana 
industrializada, e moldes de silicone. Aula com Degustação! 

20/03(Qua) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

BEM CASADOS CORTADOS=> Aprenda a fazer um 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, de como cobrar, 
durabilidade, outros recheios e muito mais! 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! 

21/03(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

2,99 

BOLO  DELICADO  CELEBRATE=> E tempo de aprender! A Celebrate separou nesta aula 
uma decoração bem fácil e delicada para seus bolos com “Stencils” tudo elaborado com o 
famoso glacê real e seus segredinhos. A finalização ficará por conta de um belo laço acetinado 
e uma flor estilizada dando um toque e delicadeza que fará toda diferença visual.  

21/03(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

19,99 

AULA PRÁTICA DE BICOS PARA INICIANTES - ACABAMENTOS=> Nesta aula faremos 4 
lindos acabamentos  na lateral do bolo. TRAZER MATERIAL: um bolo de isopor coberto com 
pasta americana branca, 3 sacos de confeitar Celebrate,  3 matrizes pequenas, bicos 
32,14,18,3 e 47, tesoura pequena, perfex,  1 colher de sopa ou espátula. O glacê real será 
rateado entre os alunos. Limite de 15 alunos. 

22/03(Sex) 
9:30 

Anderson Alves 

2,99 

OVOS DE PÁSCOA PARA INICIANTES -  PINTADOS E COM DECORAÇÃO EM PASTA 
AMERICANA=> Não perca esta maravilhosa aula cheia de técnicas e dicas para você. 
Aprenda a decorar ovos de Páscoa de uma maneira rápida e prática utilizando a linha de 

produtos Fine Line, não fique de fora dessa.  AULA COM SORTEIO 

22/03(Sex) 
14:00 

Denise Rasinhas 

19,99 

AULA PRÁTICA POTE COM DECORAÇÃO EM BISCUIT=> Venha aprender como ganhar 
dinheiro nesta páscoa produzindo potes decorados! Iremos decorar um lindo pote, com uma 
linda coelhinha e detalhes delicados em biscuit. Ideal para presentear crianças e adultos de 
uma maneira muito especial.  TRAZER MATERIAL: - 2 pctes (90gr) de massa de biscuit 
branca;  3 pctes (90gr) de massa de biscuit verde;  1 pcte (90gr) de massa de biscuit laranja; 
1 pcte (90gr) de massa de biscuit amarela;  tapete de silicone; rolo de abrir massa; jogo de 
estecas; tesoura de ponta fina; pincel escolar;  1 frasco pequeno de cola branca extra (cola 
para artesanato). 1 pote pequeno com tampa rosqueada (plástico ou de vidro - não pode ser 
tampa de pressão).  Limite de 15 alunos. 

23/03(Sab) 
9:30 

Antonia Brandão 

19,99 

FESTIVAL DE SALGADINHOS FRITOS PARA BUFFET=> Com uma unica massa  fácil e 
saborosa você poderá fazer vários tipos de salgados: COXINHA, BOLINHA DE QUEIJO, RISOLE 
E CROQUETES mudando apenas o recheio e formato e mais um DELICIOSO KIBE SUPER 
CROCANTE que poderá ser congelado. Aula com degustação! 

25/03(Seg) 
9:30 

Rita Araujo 

2,99 

BOLO LOL SURPRISE -  AULA PROMOCIONAL ARCOLOR =>  Que tal aprender a novidade 
do momento que é o bolo lol surprise, delicado,  meigo e super tendência nas festas infantis e 
de adolescentes. Em aula será utilizado produtos arcólor, com exlusividade os LANÇAMENTO  
LIQUIGEL LINHA BABY, dicas de modelagens, tingimento da pasta americana e muito mais!  
Não fique de fora. Aula com degustação e sorteio. 

25/03(Seg) 
14:00 

Rita Araujo 

17,99 

FESTIVAL DE SUSPIROS DECORADOS=> Venha aprender a fazer lindos suspiros 
decorados. Pirulitos de roseta, pirulito de suspiro modelo cenoura, mini flores, entre outros 
para você decorar seus bombons,  seus ovos de  páscoa, seu cupcakes e seus bolos. Garanta 
sua vaga. Aula com degustação e sorteio.  

26/03(Ter) 
9:30 

Kátia Praça 

24,99 

CURSO  DE DECORAÇÃO COM BALÕES=> Idéias Criativas para decorar seus 
eventos. Faremos 10 Modelos Diferentes para  colunas, painéis, arco quadrado e 
redondo , Decoração para teto entre outros. Decorando para variados temas. 

26/03(Ter) 
14:00 

Kátia Praça 

34,99 

ARTE COM BALÕES - ARCO DESCONSTRUIDO=> Últimas Tendências. Montagem 

passo a passo. Balões Metalizados, Impressos, Transparente com inserção, e o 
BALÃO ALUMÍNIO. 

27/03(Qua) 
9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO ESPECIAL DE  PADARIA  DINÂMICA=> Serão ensinados vários tipos de pães: pão 
de linguiça, pão de azeitona, pães recheados diversos, brioche de nozes, brioche de alho, 
cebola com creme temperado e salsinha. Mini sonho de doce de leite, creme, italianinho de 
queijo com presunto. Para fechar com chave de ouro, mini hamburguinho. Todos os produtos 

acima são ideais para abastecer casa de festas ou vender em bandejinhas para lojas e 
cantinas. Aula com degustação! 

27/03(Qua) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

FABRICA DE BOLOS DO WILSON=> Para quem quer celebrar um evento simples e elegante 
sem a sofisticação da pasta americana e do glacê mármore, porém com muito sabor, vamos de 
BOLO DE MORANGO COM CHANTILLY FRESCO (OU INDUSTRIAL), BOLO DE 
BRIGADEIRO COM A TÉCNICA PARA APLICAÇÃO DE PAPEL ARROZ E O SEMPRE 
TRADICIONAL BOLO DE NOZES COM BABA DE MOÇA. Em aula será demonstrado o 
preparo do fios de ovos. Aula com degustação 

28/03(Qui) 
9:30 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

2,99 

BOLO RETRÔ – AULA PROMOCIONAL ARCOLOR=> A Arcólor traz para você uma aula 
especial com uma decoração fantástica. Aprenda a fazer um lindo bolo em andares utilizando 
técninas para fazer um bolo retrô com as pastas de açúcar Arcólor. Venha descobrir como pode 
ser versátil uma pasta de açúcar e fazer lindas decorações em seus bolos. Muitas dicas e 
técnicas de texturização que você não pode perder, como cobrir seu bolo perfeitamente com 
pasta americana, e muito mais. Não perca esta oportunidade de adquirir novos conhecimentos 
e sempre se atualizar. Aula com apostila e sorteio. 

28/03(Qui) 
14:00 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

49,99 

CURSO DE CONES TRUFADOS => Os cones trufados estão com tudo e ajudando muitas 
pessoas a garantirem uma renda extra. Esta aula é especial para você que quer aprender a 
preparar esses doces fantásticos e aumentar o seu leque de produtos. Em aula, iremos 
preparar 3 sabores incríveis: LEITE NINHO COM OVOMALTINE CROCANTE - BRIGADEIRO 
COM MORANGO e BROWNIE COM BRIGADEIRO. Na apostila, receitas extras para você! 

29/03(Sex) 

10:00 

Conceição Braga 

24,99 

EMPADAS PARA FAÇA E VENDA NO CARNAVAL=> 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? Então corram para esta aula. Aula com degustação! 

29/03(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 

24,99 

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! 

30/03(Sab) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

SORVETE CASEIRO SEM GORDURA HIDROGENADA=> Para você que vende sorvetes ou 
quer agradar a família, amigos ou clientes, nesta aula você vai aprender uma receita 
maravilhosa de sorvete onde com 1 litro de leite você vai fazer +/- 4 potes de 2litros de 
sorvete. Baixo custo e excelente qualidade. Dicas de sabores. Aula com degustação! 


