
                                                                                                                                                                                                                   
Rua Barcelos Domingos, 40 – Campo Grande. 

Tel: 2416-3695  / 2415-6281 / 2413-3767 
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 ABRIL/2019 

01-04(Seg) 
9:30 

Wilson Brandão 
24,99 

PIZZAIOLLO EXPRESS =>Não há o que se dizer dessa super aula, que sempre tem público cativo interessado 

em entender tudo sobre o assunto.  Massa integral, massa comercial, massa magra e massa especial, cada 
uma com suas propriedades e finalidades.  Dicas de fermentação utilizando o fermento fresco e o seco, a 

quantidade de líquido que cada farinha suporta, borda recheada e as diversas modelagens.  Apostila completa com 
informações sobre pré assamento e sugestões de montagem.  Aula com degustação! 

01-04(Seg) 

14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO DE APRENDIZAGEM DE TORTAS COMERCIAIS => se você está atenta ao mercado já deve ter 
reparado o grande negócio que é trabalhar com tortas: pouco trabalho e muito lucro. “qual recheio devo  usar, 

qual o melhor acabamento?”.  Se tem essa e muitas outras dúvidas, essa aula é pra você. Tortas com baixo custo, 

mas com muita qualidade:  massa de pão de ló e massa abiscoitada, com  suas possíveis variações (chocolate, 
nozes e coco) e recheios que nunca saem de moda (baba de moça, maracujá e chocolate). Trabalhos em bicos 

também serão demonstrados. Sem esquecer da versátil cobertura de marshmallow, que resiste  a 24 horas fora da 
geladeira.  Tudo isso em apenas uma única aula! Aula com degustação! 

02-04(Ter) 
9:30 

Gloria Fonseca 
3,99 

BOLO COM FLORES VAZADAS => Nesta aula você conhecerá uma técnica fácil para montagem de flores 
vazadas, utilizando glacê. As flores podem ser coloridas ou apenas perolizadas e você poderá aplicá-las ao bolo 

com movimento ou retas. Um verdadeiro show de decoração utilizando bicos perlê. Aula com utilização dos 

produtos Celebrate. 

02-04(Ter) 
14:00 

Glória Fonseca 
3,99 

MARAVILHAS PARA PASCOA => Que lindo um coelhinho subindo na escada para pegar uma 
cenourinha, venham ver e participar desta aula da BWB e leve alegria as suas crianças nesta 
páscoa. 

03-04(Qua) 
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! 

03-04(Qua) 

14:00 

Luciana Lisboa 

3,99 

OVOS DE PASCOA => Aprendam nesta aula a fazer estas delicias de páscoa. Em aula serão 
ensinados: Ovo crocante e deliciosos cup cake de páscoa. Aula com utilização dos produtos 
Selecta. 

04-04(Qui) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

OVOS ESTILIZADOS => Vamos ter uma aula muito especial, você vai aprender como fazer lindos ovos de 
páscoa, e aproveitar para garantir uma renda extra nessa data tão doce. Você vai aprender a confeccionar lindos 

ovos que serão um grande sucesso de vendas. Será feito ovo de coelho, ovo unicórnio e outras opções que vai 
deixar você super animado. Aula com utilização dos produtos Mavalério. 

04-04(Qui) 
14:00 

Danielle Bustilho 
19,99 

DOCES FINOS DE PADARIA => Que tal você passar uma agradável tarde com deliciosos doces finos? Eu 

Danielle Bustilho vou passar para vocês algumas opções de doces finos que será um verdadeiro sucesso de  
vendas. Você irá aprender lindas bombas, carolinas, Tartaletes, Banoffe e Deliciosos sonhos gourmet. Não fique 

de fora e faça sua inscrição! 

05-04(Sex) 

9:30 

Andrea Vasconcellos 

3,99 

DELICIAS DE PASCOA => Em aula será ensinado: cenourinha para páscoa (feito com cones recheados) 

e ovo surpresa de caneca. Você aprendera também técnica de temperagem no chocolate nobre. Aula com 

utilização dos produtos Harald. Aula com degustação e sorteio do ovo.  

05-04(Sex) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
29,99 

AULÃO DE TRUFAS E BOMBONS => Trufas tradicionais, bombons trufados, trufas no palito com a casquinha 

crocante. Bombons recheados e decorados. Decoração com arabesco e outros. Acabamento com dourado, gliter e 
perolado. Aula com degustação. 

06-04(Sab) 

9:30 

Conceição Braga 

34,99 

LANCHEIRO E SEMI PROFISSIONAIS => 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, joelhos, 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! 

08-04(Seg) 
9:30 

Damião Costa 
19,99 

AULA DE PASTA AMERICANA P/ PRINCIPIANTE >> Você não sabe fazer pasta ou tem dificuldade em dar 

ponto na sua? Então venha aprender em aula passo a passo a fazer a pasta, cobrir bolo e fazer decorações c/ 
babados, drapeados e outros. Tudo c/ utilização da pasta feita em aula.  Aula com degustação! 

08-04(Seg) 
14:00 

Damião Costa 
19,99 

AULA DE BEM CASADOS CORTADOS => Massa de pão de ló estabilizada, facílima de fazer e de baixo custo e 
bom rendimento. Sabor espetacular podendo fazer em qualquer modelo, pois é feito com cortador. Essa mesma 

massa serve para rocamboles, tortas, entre outros. Recheio de doce de leite e uma calda de limão bem delicada. 

Serve como bem casado, bem nascido, bem vivido ... Não percam! Aula c/degustação.   

09-04(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

PASCOA PASTORIZA => Nesta páscoa nossas sobremesas vão arrasar, Vejam: chocofrutas com brigadeiros 

preto e morangos, banofe pie com recheios variados, cobertos com bananas na calda, finalizando com chantili. 
Tudo de dar água na boca. Aula com utilização dos produtos Pastoriza. 

09-04(Ter) 
14:00 

Glória Fonseca 
3,99 

BOLO ELEGANTE => Venha aprender como criar uma combinação perfeita de cores para compor um bolo 

elegante em andares. Com flores em camadas, borboletas douradas e um lindo ramo na lateral, esta técnica fácil 
de decoração encantará aos mais exigentes e deixará os iniciantes motivados. Um show que combina técnicas com 

bicos e modelagens delicadas, demonstradas passo-a-passo. Aula com utilização dos produtos Celebrate 

10-04(Qua) 
9:30 

Alessandra Oliveira 
24,99 

COOKIE CAKE, NUMBER CAKE => Sabe aquele bolo que vem fazendo sucesso nss 

redes sociais, em forma de números, letras e coração? Corre pra Ca que vamos 
ensinar esta delicia com todo passo a passo e dicas de decoração, massa, 

armazenamento. Aula com degustação! 

10-04(Qua) 
14:00 

Alessandra Oliveira 
24,99 

DRIP CAKE => Sabe aquele bolo com cobertura escorrendo? Venham aprender a 

montar, estruturar, o ponto correto da cobertura, calda e decoração. Aula com 
passo a passo, apostila e degustação! 

11-04(Qui) 

9:30 

Anderson Alves 

3,99 

BOMBONS COLORIDOS => Aprendam nesta aula a prepara lindos bombons e barrinhas coloridas, 

utilizando a linha de corantes para chocolate Fine Line. Não percam! Aula com degustação! 

11-04(Qui) 
14:00 

Anderson Alves 
3,99 

FESTIVAL DE ECLAIR => Que tal oferecer na Páscoa esta maravilha para seus clientes. Com 
cobertura de fondant e recheada com creme confeiteiro da Fine Line. Não percam este faça e 
venda! 

12-04(Sex) 
9:30 

Antônia Brandão 
16,99 

SALGADINHOS PARA BUFFET (ASSADO) => Com uma massa você faz vários tipos de 
salgados, trocando apenas o formato e recheio. Em aula serão ensinados: pastel, trouxinhas, 
enroladinho de salsicha e outros. E mais: uma empadinha que você vai aprender a congelar direto 
na forminha de papel. Aula com degustação! 



12-04(Sex) 
14:00 

Antônia Brandão 
29,99 

FAÇA E VENDA PARA PASCOA => Bolo de rolo e suas variações: você aprendera a fazer a massa, 

assar, rechear e fazer lembrancinhas e também um ovo de páscoa decorado com bolo de rolo. Aula com 

degustação! 

13-04(Sab) 
9:30 

Kátia Praça 
44,99 

TECNICAS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CERIMONIAL E BUFFETS => Aula palestra com abordagens e 
esclarecimentos sobre vários temas na área. Perguntas e respostas. Alguns assuntos: abordagens ao cliente, 

planejamento e projeto do evento, contrato, tipos variados de serviços e jantares, sugestões de cardápios, relação 
de quantidade por pessoa, para coquetéis e refeições, ilhas gastronômicas, cerimônia, local, cerimonial, decoração 

e uma apostila com ótimo conteúdo. APOSTILA atualizada com novos conceitos e praticas. 

15-04(Seg) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

FESTIVAL DE OVO DE PASCOA => Em aula serão ensinados ovo toca de coelho e Ovo melken. 

Aprenda como colorir seu chocolate e técnicas de temperagem. Aula com utilização dos produtos Harald. 

Sorteio dos ovos de páscoa! 

15-04(Seg) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
29,99 

AULÃO DE DOCES FINOS => A sensação do momento: Brownie, palha italiana, alfajour e pão de mel. As 
receitas são praticas e econômicas, serão realizadas em aula tirando todas as duvidas e garantindo uma renda 

extra e certa! Aprenda também sobre técnicas de congelamento dos produtos! Aula com degustação! 

16-04(Ter) 

9:30 

Antônia Brandão 

24,99 

DELICIAS DE AIPIM PARA SUA PASCOA => Você aprendera um delicioso rocambole de aipim com 

recheio de carne seca, bolinho de aipim com recheio de queijo e mais: um delicioso bobó de camarão 

tudo feito em aula. Aula com degustação! 

16-04(Ter) 
14:00 

Antônia Brandão 
19,99 

FAÇA E VENDA CUP CAKE SALGADO => Massa salgada com recheio de bacalhau e cobertura 
de queijo e mais: cupcake de cenoura com chocolate e cobertura de CHANTINHINHO. Aula com 
degustação! 

17-04(Qua) 

9:30 

Mauro de Lucca 

3,99 
PÁSCOA IRRESISTÍVEL SICAO =>Venha aprender e se surpreender com as deliciosas receitas de Ovo 

Brulle, Ovo com recheio de maracujá e Ovo de corte com ganache e casca trufada. Não percam! 

17-04(Qua) 
14:00 

Danielle Bustilho 
19,99 

MASSAS PARA BOLO => Nesta aula você terá 10 tipos de receita de bolo, onde em aula serão feitos 5 

receitas fáceis, rápidas e praticas para que você não perca tempo nem dinheiro. Vamos fazer massas: red 

velvet, chocolate, especiarias, churros e amanteigado. Após massas prontas será decorado um lindo bolo. 

Apostila com as 10 receitas. Aula com degustação! 

18-04(Qui) 
9:30 

Kátia Praça 
24,99 

ARTE COM BALÕES PARA INICIANTES => Decoração temática para eventos e, salões e ao ar livre. 

Conheça o que há de melhor no mercado de decoração com balões. Aprenda a fazer projetos e 

orçamentos. Apostila com tabela (medida e quantidade). Montagem com a participação dos alunos.  

18-04(Qui) 
14:00 

Kátia Praça 
34,99 

AULA DE BOLA – ARTE COM BALÕES – INEDITA => ARCO DA SEREIA. Faremos um meio ARCO RABO DE 
SEREIA, decorado com elementos do fundo do mar, algas, corais ... Montagem passo a passo. Apostila com 

receita, onde comprar material importado e quanto cobrar. Você pediu novidades?! Aqui você encontra. 

24-04(Qua) 

9:30 

Conceição Braga 

24,99 

MASSA MÁGICA DE SALGADOS FRITOS => 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 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! 

24-04(Qua) 

14:00 

Conceição Braga 

24,99 

CURSO COMPLETISSIMO DE EMPADAS => Quer sair da crise? Então você não pode perder esta super aula. 

Massa que dissolve na boca, como fazer empadinhas doces e salgadas, abertas e fechadas e será ensinada a 
técnica de fazer 1000 empadas com menos de 12 horas com apenas 100 forminhas de alumínio. Saia na frente 

neste começo de ano e monte kit com empadas congeladas e garanta uma renda extra para o carnaval.  Aula com 
degustação! 

25-04(Qui) 

9:30 

Maria Amélia 

29,99 

AULA ESPECIAL DE TORTAS SALGADAS DIFERENCIADAS  - FAÇA E VENDA => Aula Imperdível para quem 

quer inovar fazendo a diferença em 2019 - Venha aprender como ganhar dinheiro! Nesta Aula você aprenderá 
Tortas Salgadas diferenciadas como nunca vista antes, para vender durante todo o ano. São Elas: Torta Bauru, e a 

campeã Torta de Cebolas. Tudo feito passo a passo. Com certeza depois desta aula sua vida vai mudar. Quem 
provar, jamais esquecerá.   

25-04(Qui) 
14:00 

Maria Amélia 
29,99 

AULA ESPECIAL FAÇA E VENDA DE LEMBRANÇINHAS COMESTÍVEIS COM O FAMOSO BOLO DE ROLO => 

Vocês pediram e o Sonho da festa repete esta aula tão procurada. Aprenda todo passo a passo a preparar esta 
deliciosa receita Pernambucana, com Sugestão de Mini Bolos de Rolo para lembrançinhas, Bem casados e também 

Bolo de rolo normal. Sucesso nas grandes festas. Simplesmente lindos e deliciosos. Aula imperdível para quem 
quer novidade e qualidade.  

26-04(Sex) 

9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

 DOCES CAMPEÕES DE VENDAS EM CAFETERIAS E LOJINHAS TRANSADAS => Aprenda a fazer mil folhas, 

bombas (chocolate/creme/ chantilly) cobertas com chocolate e fondant; tarteletes de frutas( limão, maracujá e 
frutas da época) - preparo do merengue e utilização do maçarico culinário para gratiná-lo. Aula c/degustação! 

26-04(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

PADARIA SAUDÁVEL => Pão de raízes, pão com biomassa de banana verde 7 pão sem glúten e sem 

lactose: a raiz você escolhe, pode ser batata baroa, inhame, batata doce e aipim.  Ambos são nutritivos 

se combinados a recheios e pastas igualmente saudáveis. Aula com degustação! 

27-04(Sab) 

9:30 

Damião Costa 

19,99 

AULA ESPECIAL PARA PRINCIPIANTE EM CONFEITAGEM => Aula imperdível para você que esta entrando 
neste mundo encantado da confeitassem ou para você que esta no mercado e tem duvidas. Nesta aula você vai 

aprender a bater um bolo (não é pão de luz), a esfriar, a montar em aro fixo, a prensar o mesmo para receber 
cobertura, utilizar calda, recheio de forma correta e decora com pasta americana industrializada e moldes de 

silicone, como colorir a pasta. Dicas de congelamento do bolo, como cobrar, transportar, e tabela de medidas de 
rendimento em fatias. Obs.: o bolo montado em aula, sem decoração, sem tabua, será sorteado entre os alunos. 

Aula com degustação 

29-04(Seg) 
9:30 

Elizete Garrão 
3,99 

BOLO MAMÃE CORUJA => Corujas, arvores e folhas com pintura seca modeladas em pasta americana 

vai compor a decoração deste lindo bolo para homenagear a pessoa mais importante da nossa vida. Aula 

com utilização dos produtos Mix. 

29-04(Seg) 

14:00 

Elizete Garrão  

3,99 

BOLO CORAÇÃO DE MÃE => Um delicioso bolo com formato de coração em sobreposição, 
decorado com chantininho para composição de flores vai ser a nossa aula utilizando os produtos 
Hulalá. 

30-04(Ter) 
9:30 

Wilson Brandão 
24,99 

PASTEL CHINÊS,  PASTEL FOLHADO, PASTEL DE FORNO E PASTEL SORRISO, O DA DOBRINHA 

TORCIDA =>Lembra-se daquele tempo em que não existia coxinha com catupiry nas festas e a grande 

atração eram os pastéis? que tal dar uma repaginada neles e vir para esta aula aprender a massa e as 

sugestões de recheios pra todo tipo de gosto:  provolone com cebola, carne moída com ovos e azeitonas 

e muito mais. Aula com degustação! 

30-04(Ter) 

14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO ESPECIAL DE PADARIA DINÂMICA=> Serão ensinados vários tipos de pães: pão de lingüiça, 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! 

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 dinheiro da reserva de aula por outra 

aula caso sejamos avisados da desistência no mínimo 2 dias antes da aula. 
Pode Trazer máquina fotográfica para tirar fotos! 

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! 

 


