
           
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 SETEMBRO/2019 

02/09(Seg) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

BOMBOM DE PISTACHE, TRUFA DE BANANA E VERRINES DE MARACUJÁ=> Aprenda a fazer essas 

delícias com as pastas saborizantes BLEND. Use e abuse em seus bombons. Faça a diferença nos sabores 

com seus clientes. Aula Promocional Blend, com degustação! 

02/09(Seg) 
14:00 

Danielle Bustilho 

2,99 

FESTIVAL DE QUICHE=> Prepare quiches deliciosos, nas práticas e versáteis formas da SULFORMAS. 

Sirva no almoço, no lanche, pra viagem e não perca o sabor e a qualidade! Aula promocional Sulformas com 

degustação. 

03/09(Ter) 
9:30 

Kátia Praça 

9,99 

AULA DE BOLAS - FUNDO DO MAR-  PROMOCIONAL HAPPY DAY=> Faremos um Super Cenário do 

Fundo do Mar com os seus personagens: CAVALO MARINHO com 3 metros de altura, Peixes, Lula, Algas e 

Corais. Aula com Balões HAPPY DAY e Balões ALUMÍNIO. AULA COM APOSTILA , CERTIFICADO E MUITOS 

SORTEIOS. 

03/09(Ter) 
14:00 

Kátia Praça 

29,99 

AULA DE BOLAS - ARCO CIRCO ROSA=> Super Tendência, faremos um Arco para FESTA DO CIRCO 
ROSA, com palhaças e muito rosa. Montagem passo a passo. Apostila com receitas, moldes e dicas para 

vários temas. IMPERDÍVEL. 

04/09(Qua) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

AULA PROMOCIONAL BWB- PEÇAS TEMATICAS PARA FESTAS INFANTIS=> Venha aprender a fazer 

lindas peças de chocolate dos Minions, Unicórnio, Minie, Mikey, Carros, entre outros. Aprenda a fazer a 

pintura e sugestões de embalagens. Venha vender chocolate e ganhar dinheiro. Aula com degustação e 
sorteio. 

04/09(Qua) 
14:00 

Rita Araujo 

24,99 

PIRULITOS DE CRISTAL  X  ALFAJOR => Aprenda fazer lindos e deliciosos pirulitos de cristal COM NOVA 

RECEITA  para ganhar dinheiro com essas doçuras, como lembrancinha ou como enfeite do seu bolo. Eles 

são lindos e maravilhosos. Pode decorar com papel arroz, miçangas e glitter. Não percam essa 

oportunidade de aprender também delícia de alfajor. Aula com sorteio e degustação! 

05/09(Qui) 
9:30 

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

05/09(Qui) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

SALGADINHOS RÁPIDOS=> Aprenda a fazer uma massa fácil e de baixo custo onde à farinha de trigo não 

vai ao fogo e com uma única massa faça vários tipos de salgadinhos fritos entre eles: coxinha, risole, 

bolinha de queijo e outros. Aula com dicas de venda e congelamento será explicado em aula como fazer com 

esta massa um falso nhoque. Aula com degustação! 

06/09(Sex) 
9:30 

Cynthia Vasques 

2,99 

CUPCAKES DECORADOS DO SAFARI=> Que tal aprender a decorar  lindos cupcakes com tema que é 

sucesso em vendas... SAFARI.  Aprenda a fazer LEÃO, ELEFANTE, ZEBRA, GIRAFA e muito mais. Será 

utilizado em aula as ferramentas Mago. Aula com sorteio! 

06/09(Sex) 
14:00 

Cynthia Vasques 

34,99 

FESTIVAL DE SONHOS E DONUTS=>  Venha aprender a fazer deliciosos Donuts para presentear ou 

vender, MASSA E DECORAÇÃO FEITOS EM AULA, utilização de FONDANT, CREME DE CONFEITEIRO FEITO 

EM AULA, Aprenda também sonho com massa leve e versátil.  Imperdível! Aula com degustação! 

09/09(Seg) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

CUPCAKE RED VELVET E TORTA CREMOSA DE MORANGO=> Prepara-se para uma explosão de sabores. 

A Mavalério trás pra você uma deliciosa torta cremosa de morango e um lindo cupcake red velvet.  Não 

fiquem de fora e garanta sua vaga. Aula Promocional Mavalério  com degustação. 

09/09(Seg) 
14:00 

Danielle Bustilho 

24,99 

BOLO NO POTE COM RECHEIO GOURMET=> Venha fazer a diferença nas suas vendas! Massa de pão de 
ló rápida, prática e econômica, com exclusivos recheios que é utilizado nas grandes confeitarias: avelã, 

frutas vermelhas e limão siciliano. Dicas de decorações e validade, apostila com outros sabores. Não 

percam, aula com degustação! 

10/09(Ter) 
9:30 

Barbara Oliveira 

24,99 

GLOW CAKE, CHANTILLY ESTABILIZADO E DESENHO VAZADO=> Aprenda 3 técnicas diferenciadas em 
um único bolo! O chantilly que não derrete em tempos quentes, decoração de coração vazado e ainda... 

batimento de massa, calda, recheio, prensagem, precificação, dicas de venda e validade. Aula com brindes 

e degustação 

10/09(Ter) 
14:00 

Barbara Oliveira 

24,99 

BOLO CACHEPO – UMA NOVA TENDÊNCIA=> Venha aprender como é fácil fazer uma quina perfeita com 

chantininho e uma nova técnica porque é importante estarmos antenados com as novidades do mercado, 
além disso, você irá aprender como precificar esse bolo e já sair vendendo.  Aula com degustação! 

11/09(Qua) 
10:00 

Conceição Braga 

29,99 

BALAS E GULOSEIMAS - BALINHAS DE BRIGADEIROS E BALINHAS DE COCO CARAMELADAS=>  

Corram para aprender estas deliciosas balinhas com todos os segredos e truques de rendimentos e sabores 

diversos. E mais receita extra na apostila de balas de gomas coloridas.  Aula com degustação! 

11/09(Qua) 
14:00 

Conceição Braga 

29,99 

FABRICA DE BROTINHOS E MINI PIZZAS PRÉ PRONTAS => Faça esta aula e terá venda certa o ano 

inteiro, duvido que você vá reclamar da crise com pouco investimento. Massa super leve feita com batata, 

com variedades de sabores. Será ensinado a montar kits, como congelar e como armazenar em geladeira 

por 7 dias. Aula com degustação! 

12/09(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

2,99 

BOLO COM SUCULENTAS DE AÇÚCAR=> Decore um bolo que pode ser utilizados em diversas ocasiões. A 

Celebrate separou essa tendência para você! Aprenda a fazer lindas “Suculentas de Açúcar” utilizando os 

bicos Celebrate e o ponto certo do glacê real e seus segredinhos.  Aula exclusiva!!! 

12/09(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

2,99 

BOLO EXPLOSÃO DE ALEGRIA=> Você sabia que a primavera está chegando? Surpreenda seus 

convidados com um bolo que é uma “Explosão de Alegria” tudo elaborado com pasta comestível e 

acabamentos graciosos. A Celebrate traz nesta aula muitas dicas para garantir seu sucesso.   

13/09(Sex) 
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. 

13/09(Sex) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

CURSO DE BOLO EM 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! 

14/09(Sab) 
9:30 

Antonia Brandão 

19,99 

TORTA SALGADA A METRO=> Venha aprender  a fazer o pão de forma caseiro para montar sua torta 

salgada,  recheio agridoce com  decoração em glacê salgado e batata palha. Ideal para todos os eventos! 
Aula com degustação. 

16/09(Seg) 
9:30 

Elizete Garrão 

2,99 

BOLO CHANTILLY DEGRADÊ FLORAL=> Faremos um bolo alto com estrutura dupla, decoração em 

degradê e arranjos de flores artificiais.Será ensinado a forma correta de trabalhar com transição de cores , 

perolização  e aplicação de arranjo artificial com segurança e higiene. 

16/09(Seg) 
14:00 

Elizete Garrão 
2,99 

BOLO TEMÁTICO ALADDIN=> Faremos a decoração do tema Aladin  será utilizado na decoração rendas 

de açúcar, modelagens de flores ,castelo com efeito 2d recortado em pasta e pintura com pó aveludado. 

17/09(Ter) 
9:30 

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. 

17/09(Ter) 
14:00 

Kátia Praça 

49,99 

ARRANJOS COM FLORES NATURAIS - DECORANDO IGREJAS E CERIMÔNIAS EM SALÃO , CAMPO E 

PRAIA=> *Arranjo no Toucheiro *  Arranjo para Altar e Celebrante  * Jardineira para Chão ( caminho da 

cerimônia)* Entrada com Caminho de Heras e Flores * Arranjo para Banco de Igreja  MONTAGEM , COMPRA 

E ARMAZENAGEM  DAS FLORES.  AULA COM APISTILA E CERTIFICADO. 

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


( 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! 

18/09(Qua) 
9:30 

Wilson Brandão 

69,99 

Aula Prática 

AULA PRÁTICA PARA INICIANTES EM SALGADOS MODULO I=> Nesta aula totalmente prática será 

ensinado a fazer 4 tipos de massa (Milho, Queijo, Frango e Camarão). E com a mão na massa vamos 

modelar maravilhosas bolinhas de queijo, risoles de carne com queijo e presunto, coxinhas, croquetes de 

milho com provolone, calabresa, e muito mais. Aprenda também a técnica de congelamento, noções de 

custo, higienização, manipulação e outras informações em uma apostila completa preparada para você. Tudo 

isso em apenas uma aula! Não fique fora dessa. Limite de 15 alunos (que serão divididos em grupos) 

TRAZER MATERIAL:  1 rolo, touca, avental, 1 peneira, 1 copo medidor, talheres, pano de prato. 

18/09(Qua) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

MESA DE FRIOS => Uma bela mesa de frios como entrada, em qualquer evento fica super interessante! 

Pão a metro feito em aula bem recheado, canapés, barquetes, brioches de ervas finas, grissinis, focaccia de 

azeitonas e pizza branca com sal grosso e alecrim, aí seu evento vai lacrar! Nesta aula você aprenderá tudo 

o que é necessário: dobradura dos frios, pastas e mousses, quantidade adequada por pessoa, preços (com e 
sem reposição de frios), noções de custo. combinação adequadas entre frios e queijos. Montagem da mesa 

no final da aula. Aula com degustação 

19/09(Qui) 
9:30 

Anderson Alves 

2,99 

AULA PRÁTICA- PERSONAGENS DA DISNEY MODELADOS PARA BOMBOM=> Aprenda montar 

modelagens no bombom. Diversos personagens da Disney. Material: 5 bombons Serenata do amor, 1 pasta 

americana 800g. Fine Line, 1 conjunto de estecas, pincel fino, touca, perfex e avental. Limite de 12 
alunos. 

19/09(Qui) 
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. 

20/09(Sex) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

BOLO COM LINDAS SUCULENTAS=>  venha aprender a fazer lindos bolos com os produtos da Arcólor e a 

fazer lindas modelagens para garantir uma decoração perfeito e com acabamento maravilhoso para as suas 

flores. Vamos aprender a forrar um bolo e a  modelas passo a passo as suculentas  Super novidade então 

garanta sua vaga. (Promocional Arcólor) 

20/09(Sex) 
14:00 

Rita Araujo 

24,99 

CASEIRINHOS FITINES I=>  Atendendo a pedidos! Venha conquistar uma clientela que vem crescendo 

cada vez mais. Aprenda a fazer receitas utilizando farinha integral, farinha de arroz, farinha de amêndoas, 

farinha de aveia. Uma linha mais saudável que vem crescendo no mercado. CASEIRINHO DE BANANA COM 

CANELA, CASEIRINHO DE CHOCOLATUDO, CASEIRINHO INTEGRAL DE MAÇÃ, CASEIRINHO DE AMÊNDOAS 
COM PASSAS, Será feito em aula passo a passo de 2 sabores diferentes para você tirar suas dúvidas e 

ganhar dinheiro na crise. Aula com degustação. 

21/09(Sab) 
9:30 

Alessandra Mauro 

79,99 

Pode parcelar em 

até 3x no cartão 

CURSO PRÁTICO DE CHANTININHO=> Aprenda em uma aula 100% prática a desenvolver a técnica de 

comopreparar corretamemte seu chantininho. Faremos decorações com uso de bicos. TRAZER MATERIAL 

PARA AULA: Touca, avental, 1 aro de 15cm por 10 de altura 1 bolo assado no tabuleiro retangular nº2 
(mais ou menos 32x20) ou dois bolos assados em forma 15cm , 1 lata de doce de leite cozida, 1 litro  

chantilly gelado, 200g de leite em pó, 1 lata de leite condensado gelado, 1 tábua de 20 cm, 1 pano de prato, 

colher, faca, espatula reta. Limite de 15 alunas. 

23/09(Seg) 
9:30 

Andrea 

Vasconcellos 

2,99 

EU SÓ QUERO CHOCOLATE - SALAME DE CHOCOLATE E DOMINOLATE=> Novidade do 
momento: Salame de chocolate uma ótima sugestão para venda do dia a dia , receita prática e 
econômica. Dominolate com receita de biscoito amanteigado, ótima sugestão para presentear. 
Aula promocional harald 

23/09(Seg) 
14:00 

Andrea 

Vasconcellos 

34,99 

DELÍCIAS DO MOMENTO - PÃO DE MEL, ALFAJOR, PALHA ITALIANA E BROWNIE=> Aprenda com 

sucesso e praticidade...Pão de mel com massa prática e econômica, recheio de ganache e cobertura 

fracionada, alfajor com massa amanteigada recheio de doce de leite com  Nutella e cobertura fracionada, 

Brawnie com massa tradicional, embalagem para eventos como: casamento, 15 anos e outro,s e a famosa 

Palha italiana que utilizaremos o chocolate nobre. Não percam, aula com degustação! 

24/09(Ter) 
9:30 

Alessandra Mauro 

2,99 

CONE RECHEADO ESTILIZADO=> Em aula vamos ensinar a banhar, rechear e decorar 
cones estilizados com o tema Princesas! Aula imperdível. Aula com degustação. Aula 
Promocional Pastoriza. 

24/09(Ter) 
14:00 

Alessandra Mauro 

24,99 

BOLO EM FORMATO DE CANECA DE SHOPP COM LATINHA SUSPENSA=>Você tem dúvida na hora de 

criar esse bolo? Então essa é a oportunidade de aprender a montar um bolo em formato de Caneca de 

Shopp, com uma latinha que dará um efeito flutuante sobre a caneca. Tudo isso será feito passo a passo em 
aula. Dicas de pintura com uso de aerógrafo. Aula com degustação. 

25/09(Qua) 
9:30 às 
17:00h 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

140,00 

Parcelamos e 3x 

sem juros 

CURSO O SEGREDO DOS BOLOS=> Os bolos caseiros sempre fizeram e fazem sucesso até hoje. Pode ser 

num café da manhã, café da tarde, após uma refeição, ou até comemoração, eles sempre trazem aquela 

lembrança gostosa de afeto e carinho. Neste curso especial e preparado especialmente para você, faremos 

você viajar neste universo doce com sabores incríveis e que te deixarão apaixonado por essa arte de fazer 
bolos. Iremos desvendar todos os segredos para os preparos de massas, recheios e coberturas de forma 

fácil e prática.. Em aula, vamos preparar 5 sabores maravilhosos: BOLO DE RAPADURA; BOLO DE 

CAPIM-LIMÃO; BOLO RED VELVET SUCULENTO; BOLO CHIFFON DE MARACUJÁ; BOLO DE 

TÂMARAS E NOZES; E na NOVA APOSTILA EXCLUSIVA, receitas extras de massas, recheios e coberturas: 

BOLO DE BANANA DA VOVÓ; BOLO GELADO DE COCO; BOLO CREMOSO DE MILHO; BOLO DE DOCE 

DE LEITE; PÃO DE LÓ; BOLO DE NOZES E BABA DE MOÇA; BOLO COM ESPECIARIAS; Caldas; 

Coberturas e Recheios; Custos; Validade; Dicas de venda, armazenamento e como servir. Aula completa no 

estilo faça e venda, para você arrasar nas vendas. Aula com degustação. Vai ficar de fora? 

26/09(Qui) 
9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO DE MASSAS FRESCAS SEM CONSERVANTES =>  Aula rápida e com qualidade de curso técnico, 

ideal para quem quer montar o seu próprio empreendimento. APRENDA PASSO A PASSO :Lasanha 

(beterraba, cenoura ou espinafre), talharim, rondelle, capelette, raviolle, canelone e macarrão integral. 

Massas produzidas em cilindros apropriados ou manual. Pré cozimento, congelamento e noções de custo. 

Aula com degustação! 

26/09(Qui) 
14:00 

Wilson Brandão 

29,99 

SOBREMESAS REQUINTADAS – TARTATAN – SUFLÉ DE GOIABADA COM CALDA DE REQUEIJÃO E 

PETIT GATEAU=> Quer requinte nas suas sobremesas? Então você não pode perder essa aula espetacular. 

Faremos todas as sobremesas em aula passo a passo. Venha para essa aula espetacular e muito saborosa. 

Aula com degustação! 

27/09(Sex) 
10:00 

Conceição Braga 

29,99 

DOCES E SALGADOS EM UMA SÓ AULA=> Pensando em vocês iremos realizar esta mega aula, venham 

aprender o deliciosos bolo xadrez com todo passo a passo em sabores: chocolate com maracuja decoração 

clássica de grade de  chocolate e brilho rústico de maracujá e croquete alemão super cremoso com massa 

de creme de leite e casquinha crocante com sugestões em aula de outros sabores. Aula com degustação! 

27/09(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 

34,99 

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! 

28/09(Sab) 

9:30 

Andrea 

Vasconcellos 

24,99 

CURSO 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! 

30/09(Seg) 
9:30 

Caio Cezar 

2,99 

AULA PROMOCIONAL ARCOLOR – BOLO VINGADORES=> Para os apaixonados por Super heróis!  A 

franquia Vingadores é a queridinha dos pequenos e tem mais um filme chegando às grandes telas. Um tema 

que é presente a gerações, com novas roupagens a cada época.  Nesta aula vamos aprender todos o 

processo de cobertura e decoração de um bolo decorado, vamos dar muitas dicas para criar uma decoração 

impecável. Aula demonstrativa com degustação de produtos Arcolor. 

30/09(Seg) 
14:00 

Barbara Oliveira  

29,99 

VENHA SER UM EMPREENDEDOR DE SUCESSO NA CONFEITARIA=> Além de confeiteira seja um 

empreendedor, a maneira correta de precificar seus produtos sem multiplicar por 3 ou 4 e não saber de 

onde vem seu lucro, marketing para quem quer vender e como vender, e mais... receba por e-mail: 1 

planilha pronta para utilizar na sua precificação, 1 planilha para cadastrar seus clientes e 1 planilha com uma 

projeção de vendas aproximada e como trabalhar com elas. Tudo isso em 1 aula só, mas venha sem 

pressa!! 


