
 
                                                                                                                                                                                                                   

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 AGOSTO/2019 

01-08Qui) 
9:30 

Caio Cezar 
3,99 

BOLO DOS VINGADORES => Para os apaixonados por Super Heróis! A franquia Vingadores è a queridinha dos pequenos e 
tem mais um filme chegando às grandes telas. Um tema que é presente há gerações com novas roupagens a cada época. 
Nesta aula vamos aprender todos os processos de cobertura e decoração de um bolo decorado. Aula com utilização dos 
produtos Arcolor. 

01-08(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! 

02-08(Sex) 
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! 

02-08(Sex) 
14:00 

Anderson Alves 
3,99 

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. 

03-08(Sab) 
9:30 

Conceição Braga 
24,99 

FESTIVAL DE COXINHAS DE 0,99 => Sim vamos aprender e entrar na nova onda que são as deliciosas coxinhas das 
maiores franquias do mercado, massa super leve, recheios diversos e a maravilhosa casquinha crocante, também será 
demonstrado tamanhos e pesos de venda. Venha faturar com esta mega aula. Aula com degustação! 

05-08(Seg) 
9:30 

Wilson Brandão 
24,99 

EMPADAS, EMPADÕES E QUICHES => Já observou que bom negocio é vender empada? Vamos aprender? Diversos tipos 
de massas de acordo com a necessidade do seu negocio: podre que desmancha na boca, integral e a comercial. Sugestões 
de recheios saudáveis. Receita extra de: barquete e 2 tipos de recheios, o chiquerrimo cebola caramelada com gorgonzola e 
o de bacalhau com cream cheese. Aula com degustação! 

05-08(Seg) 

14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

AULÃO DE LANCHEIRO - FAÇA SALGADOS DE QUALIDADE=> Aula rápida e com qualidade de curso técnico, ideal para 
quem quer montar o seu próprio empreendimento ou até mesmo supervisionar uma lanchonete. Com uma única massa você 
irá aprender a fazer: hambúrguer de forno (Já sai recheado do forno), Joelho, cachorro quente americano, esfiha e muito 
mais. Serão demonstradas as modelagens do calzone, do pastel chinês e da cigarrete. Aula com apostila e degustação! 

06-08(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

O PAPAI MERECE ... Vamos homenagear essa grande figura com lindos presentes em chocolate, usando as 

praticas formas B.W.B como: linda caixa de ferramentas, caixa com camisas e barquinha com garrafinhas com 
licor acompanhadas de linda caixa de bombons preto e branco. Aula com utilização dos produtos B.W.B. 

06-08(Ter) 
14:00 

Glória Fonseca 
3,99 

SHOW DE BICOS! Não fique de fora dessa linda aula que a Celebrate preparou para você! Serão demonstrados 

vários bicos para você realizar os mais diferentes trabalhos: Pitangas, conchas, conchas reversas, flores 
instantâneas, bico Russo e muito mais!!! 

07-08(Qua) 
9:30 

Conceição Braga 
27,99 

MASSA FOLHADA SEM DOBRAS !!! => Sim, isto mesmo, você que quer aprender esta massa que sem sombra 
de duvida ira enriquecer seu buffet ou vitrine: fácil preparo, que poderá preparar salgados doces e agridoces, 

aceitando congelamento por diversos meses. Faça sua massa e use rápido sem ter trabalho de dobrar pra lá e pra 

cá.  Aula c/ degustação! 

07-08(Qua) 
14:00 

Conceição Braga 
27,99 

PASTEIS E KIBES DE FEIRA => Vamos faturar com estes campeões de vendas, podendo fazer tamanhos 

lanches, festas e vitrine e montar bandejas de kibes e pasteis congelados. Pasteis que você congela recheados por 
1 ano, depois é só fritar e dicas para kibes recheados e congelamento frito. Aula c/degustação.   

08-08(Qui) 

9:30 

Alessandra Oliveira 

19,99 

FESTIVAL DE PÃO DE MEL => Vamos ensinar uma maravilhosa receitas, versátil e saborosa. Faremos todo o 

passo a passo desde a massa à decoração. Com dicas de armazenamento, formas e decoraçãos. Aula com 
apostila e degustação! 

08-08(Qui) 

14:00 

Alessandra Oliveira 

29,99 

TECNICA DE GANACHE E QUINA PERFEITA => Quer aprender a deixar seu bolo perfeito? Tem duvidas ou alguma 
dificuldade na hora de montar seu bolo? Então corre pra Ca e se inscreva nessa aula completa e com muitas dicas de 
montagem, armazenamento, rendimento, ponto certo do ganache, pasta americana e transporte. Aula com apostila e 
degustação! 

09-08(Sex) 
9:30 

Lorena e Dan 

(@doceriacoutinhorj) 
44,99 

AULA DE CONES ARTESANAIS => O que vamos aprender: o que são cones artesanais, como banhar e conservar as 
casquinhas corretamente, qual material necessário, qual o preço colocar nas casquinhas, uma incrível variedade de recheios 
e decorações, como armazenar seus recheios por 2 meses. Entre as receitas estão: o famoso cone de churros, ovomaltine 
kinder Bueno, oreo, trufa branca, nutella, ferrero rocher .. Entre outros. 

09-08(Sex) 

14:00 

Lorena e Dan 

(@doceriacoutinhorj) 
44,99 

TORTA SALGADA DECORADA COM PAPEL DE ARROZ => Venham aprender essa torta que todos confundem com bolo! As tortas 
salgadas ensinadas em aula são notáveis, se destacam justamente  pela sua excelente qualidade, ou seja, são bonitas e delicio sas. Você 
vai aprender a montar uma torta com pão de forma no tabuleiro, onde a torta já sai pronta para receber a decoração, mármore salgado, 
glacê a base de batata e requeijão colorido, aplicação correta do papel de arroz sem riscos de manchas e bolhas. Lindo trabalho com bico 
de confeitar. Ensinaremos também você montar a torta no potinho, para uma venda rápida e fácil. Aula com degustação!  

10-08(Sab) 

9:30 

Luciana Lisboa 

3,99 

AULA DE SORVETES => Já estamos pensando no verão! Passo a passo de como fazer sorvete e sacolé na 

casquinha, no copinho, com mesclas, usando os produtos Selecta chocolates. Aula promocional Duas Rodas. 

12-08(Seg) 
9:30 

Damião Costa 
19,99 

CONFEITAGEM PARA INICIANTES NO ARO=> Se quer iniciar a arte de fazer bolos, não perca essa aula onde 

você terá noções de marmorização, nivelamento e recheio. Em poucos minutos seu bolo sai prontinho do aro. 

Decoração c/ papel de arroz e acabamento em bico.  Aula c/degustação.  

12-08(Seg) 
14:00 

Damião Costa 
19,99 

SALGADINHOS DE FORNO COM MASSA DE RICOTA => Aprendam nesta aula uma fantástica massa à base de 

ricota, leve e delicada, servindo para qualquer tipo de salgado de forno: pastel de forno, caixinhas, entre outros. 
Saborosa e fácil de fazer. Dicas de recheios variados. Aula com degustação! 

13-08(Ter) 

9:30 

Elizete Garrão 

3,99 

BOLO DE CHANTILI TEMATICO – ESPECIAL MOANA => Nesta aula será ensinado a diferença de cada chantili com ponto 
correto, tingimento e utilização  de bicos e espátulas para decoração de um delicioso bolo regado com calda 3 leites Hulalá. O 
tema será Moana a decoração com pintura e perolização e para finalizar aplicação de topper para compor o personagem. 
Aula com degustação e sorteio! Aula com utilização dos produtos Hulalá. 

13-08(Ter) 
14:00 

Elizete Garrão 
3,99 

BOLO ESCULPIDO BALDE DE PRAIA => Aprenda como esculpir, ganachear e cobrir com pasta americana um 
delicioso bolo de massa amanteigada e úmida em formato de um lindo balde de praia com direito a areia, pá e 

conchinhas modeladas. Aula com utilização dos produtos Mix. 

14-08(Qua) 

9:30 

Andrea Vasconcellos 

3,99 

OS CAMPEÕES DE VENDA => Trufas de damasco com amêndoas, bombom Romeu e Julieta e pão de 

mel de gianduia. Técnica de congelamento para os produtos. Aula com utilização dos produtos Harald.  

14-08(Qua) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

34,99 

AULA DE POPSICLE => Novidade do momento. Popsicle de palha italiana, brownie e pão de mel com 

sugestões de outros sabores. Decoração para diversas ocasiões. Não percam, saia na frente e faça sua 

inscrição. 

15-08(Qui) 

9:30 

Kátia Praça 

9,99 

AULA DE BOLAS –CURSO BASICO DE ARTE COM BALÕES => Conheça o que há de melhor no mercado de decoração 
com balões. Aprenda a fazer projetos e orçamentos, decoração temática para eventos em salões e ao ar livre. Apostila com 
tabela (medida e quantidade). Aula com a participação dos alunos. Faremos: ARCO, coluna flutuante, pingente para teto. 
Aula com apostila, certificado Happy Day e muitos sorteios. Aula com patrocínio da Happy Day. 

15-08(Qui) 
14:00 

Kátia Praça 
29,99 

AULA DE BOLAS – ARTE COM BALÕES => Mil idéias para decorar seus eventos. Novos Modelos para construir Arcos, 
Coluna, 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 tendências do mercado. Aula com 
apostila, receitas e gráficos. 



16-08(Sex) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

TRUFAS E BOMBONS PARA INICIANTES=> Venham aprender a diferença entre trufas e bombons terão muitas novidades como: trufa 

no palito, trufa no copinho, trufa no cone e a tradicional, bombons recheados nos sabores de beijinho, brigadeiro, nozes e mousse 
instantâneo de maracujá e limão. Apostila com mais de 30 receitas. Você não pode ficar de fora! Surpreenda seus convidados, decorações 
dos bombons com gliter e pó perolado dourado. Você irá aprender a utilizar as gotas de licor dentro do bombom. Aula com degustação! 

16-08(Sex) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

34,99 

DOCES FINOS DE CONFEITARIA => Aprendam nesta aula a fazer deliciosos doces finos, são eles: Quindim de nozes, 
quindim de coco, doces gratinados, doces de banana passas com casquinha de chocolate crocante e balinhas de coco 
carameladas. Não percam! Aula com degustação! 

17-08(Sab) 
9:30 

Conceição Braga 
27,99 

SACOLÉ GOURMET=> Vamos faturar com esta mega aula de sacolés, com novos sabores que com certeza teremos venda 
certa e rápida. Faremos Mousse de frutas vermelhas, nutella, leite ninho e outros sabores na apostila. Ótima oportunidade 
para sairmos da crise, podendo até terceirizar para casa de festa informal. Não percam, Aula com degustação! 

19-08(Seg) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

BOMBOM DE PISTACHE, TRUFA DE BANANA E VERRINES DE MARACUJÁ =>Aprenda a fazer essas delícias, com as 
pastas saborizantes BLEND. Use a abuse dessa nos bombons finos. Faça a diferença nos sabores com seus clientes. Aula 
Promocional Blend. Aula com degustação! 

19-08(Seg) 

14:00 

Danielle Bustilho 

3,99 

CUP CAKE RED VELVET E BOLO CREMOSO DE MORANGO => Não fique fora dessa aula que tenho certeza que será uma 
verdadeira explosão de sabores. Nessa aula a mavalério traz para você uma deliciosa torta cremosa de morango e um lindo 
cup cake red velvet. Não percam! Aula com utilização dos produtos Mavalério. Aula com degustação! 

20-08(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

COM OS DIVERSOS DOCES DA PASTORIZA ... Como beijinho, brigadeiro, cajuzinho e abacaxi vamos dar uma nova 
versão as famosas Madalenas recheadas com os mesmos e mini tortinhas abertas recheadas finalizando com cerejas. É de 
dar água na boca! 

20-08(Ter) 

14:00 

Glória Fonseca 

3,99 

BOLO “FILTRO DOS SONHOS” PARA ANIVERSÁRIO FEMININO =>Filtros dos sonhos estão super na moda! 
Então venha ver como fica lindo este bolo para meninas delicadas e sonhadoras!!! Bolo decorado com renda 

flexível, flores e “penas” feitas em papel de arroz. Imperdível!!! Aula com utilização dos produtos Celebrate. 

21-08(Qua) 
9:30 

Kátia Praça 
29,99 

AULA DE BOLAS – ARTE COM BALÕES – JARDIM ENCANTADO => Faremos uma arvore com 3 metros de 
altura, bichinhos de jardim, flores e borboletas. Um belo cenário para enriquecer sua festa e decorar vários temas. 

Aula com apostila e receitas. Montagem passo a passo. 

21-08(Qua) 
14:00 

Kátia Praça 
29,99 

AULA DE BOLAS – ARCO DA SEREIA – FUNDO DO MAR => Faremos um meio ARCO CALDA DA SEREIA, 

decorado com elementos do FUNDO DO MAR. Algas, corais, peixinhos ... Montagem passo a passo. Apostila com 
receitas. 

22-08(Qui) 
9:30 

Wilson Brandão 
24,99 

CURSO ESPECIAL DE PIZZAIOLLO=> Não há o que se dizer dessa super aula que sempre tem público cativo interessado 
em aprender 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 e apostila 

22-08(Qui) 

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  há 24 
horas fora da geladeira.  Tudo isso em apenas uma única aula! Aula com degustação! 

23-08(Sex) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

PRÁTICAS TORTAS DE LIQUIDIFICADOR =>  Com a Sulformas tudo fica prático, rápido, gostoso e lindo. 

Venha participar dessa aula e aprenda a fazer deliciosas tortas de liquidificador. Venda certa! Aumente sua renda! 

Garanta sua vaga! Aula Promocional Sulformas. 

23-08(Sex) 

14:00 

Danielle Bustilho 

19,99 

DRIP CAKE E BOLO ESPATULADO => Venha aprender a montar esses bolos que estão fazendo um enorme sucesso em 
todas as festas, em todas as ocasiões e para todas as idades. Será ensinado em aula 2 deliciosas e práticas massas que irá 
deixar você livre para usar e abusar em nossos bolos, tudo será feito e decorado em aula. Tire todas as suas dúvidas e 
arrase em suas encomendas. Aula com degustação! 

24-08(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 

26-08(Seg) 
9:30 

Rita Araujo 
3,99 

PALHA ITALIANA BOM PRINCIPIO => Venha aprender a fazer deliciosas palhas italianas com os recheios da bom 
principio. Palha de frutas vermelhas, palha de maça com canela, palha de maracujá e palha de chocolate. Será feito em aula 
passo a passo de dois sabores diferentes para você fazer e vender. Aula com utilização dos produtos Bom principio. 

26-08(Seg) 

14:00 

Rita Araujo 

19,99 

FESTA DO BROWNIE => Venha aprender a fazer deliciosos brownies na marmita, bem brownie, pizza de brownie e 
canapés de brownie. Passo a passo de uma deliciosa massa super úmida com aquela casquinha por cima. Simplesmente 
deliciosa! Será feito o passo a passo para você tirar suas duvidas e garantir uma renda extra. 

27-08(Ter) 
De 9:30 às 16:30 c/ 

intervalo para o 
almoço 

Gloria Fonseca 
34,99 

AULA PRATICA DE FLORES DE AÇUCAR (PASTA) => Faça você mesmo seus arranjos, dando a seus bolos valor e 
elegância, permitindo um ganho maior, pois as flores de açúcar alem da beleza faz a diferença.  Faremos em aula um lindo 
arranjo com: lírio, flor do campo. Tudo armado no arame. Lista de material: 1 pincel macio, rolo pequeno de abrir massa, 
tapete de silicone para abrir massa (ou toalhinha americana),1 jogo de estecas celebrate, 1 cortador de lírios, 1 cortador de 
pétalas de rosas (médio). Limite de 15 alunas. 

28-08(Qua) 
9:30 

Conceição Braga 
24,99 

CURSO DE INICIANTES DE SALGADINHOS FRITOS => Massa que com gasto de menos de 5 reais, você 

prepara mais de 130 salgadinhos de festas, será ensinado como: rechear, empanar, congelar e fritar. Aprendam: 
coxinhas, bolinhas de queijo, enroladinhos de salsicha, risoles e croquetinhos diversos. Não percam este ótimo 

faça e venda.  Aula com degustação! 

28-08(Qua) 
14:00 

Conceição Braga 
29,99 

FABRICA DE NHOQUES E EMPADÕES CONGELADOS => Faça e venda e tenha lucro garantido com estas delicias, todo o 
passo a passo e todos os pulos do gato para que você não tenha duvida alguma. Dicas e sugestões de sabores e modelos. 
Pela primeira vez em um centro culinário iremos ensinar massa de empadões de batedeira com tampa, cremosa, sem tampa. 
Como armazenar, embalar e preços sugeridos. Aula com degustação! 

29-08(Qui) 
9:30 

Maria Amélia 
29,99 

AULA ESPECIAL DE NAKED CAKE SALGADO ESPATULADO => Com certeza vocês nunca viram nada igual antes. Nesta 
aula aprenda a preparar a massa do pão de ló super leve, Com a mesma massa tenha opção de fazer um delicioso sanduíche 
recheado quente. A massa é imperdível super leve, incrivelmente delicioso.. Tudo passo a passo. Inove a sua mesa de frios 
ou até mesmo a sua festa com esta imperdível torta totalmente Salgada e só receba elogios, com certeza. Confunda os 
convidados a pensarem que é doce. Hummm!! Não fique fora dessa! Aula com degustação! 

29-08(Qui) 
14:00 

Maria Amélia 
29,99 

AULA ESPECIAL PARA BUFFET INFANTIL E ADOLESCENTE =>Com uma única massa super leve versátil faça Lanches para festinhas 

das crianças e da moçada!!! São eles: Mini-hamburguinhos, Mini-Pizzas, Cachorrinho de forno, Joelhinhos (e seus segredos para não 
escapar o queijo enquanto assa) e ainda outras sugestões de salgadinhos. Aula imperdível para quem quer faturar rápido e com 

qualidade. Próprios para barraquinhas de festas infantis, escolas e eventos em geral. Não perca, excelente aula para comercializar!!! Com 
a mesma massa poderá fazer também tamanho de lanchonete. Vai perder? Faça já a sua inscrição. Aula com degustação! 

30-08(Sex) 
De 10:00 às 16:00 
c/intervalo para o 

almoço 

Verônica Casseres 
44,99 

AULA PRATICA DE MINI BOLO ESTILIZADO – CARRINHO COM NOIVINHOS => Técnicas de escultura, modelagens, 
pinturas. Cada aluno ganhara um Mini bolo e apostila com receita e dinâmica da montagem. Trazer material: rolinho pequeno 
liso, alisador, tapete de silicone, jogo de cortadores redondos, jogo de estecas, pastas americana nas cores: vermelha, 
branca. Corantes: marrom, laranja e preto, 2 pinceis (um escolar e outro bem fininho), cortador de florzinha bem pequeno e 
pó prateado ou dourado. 

31-08(Sab) 

9:30 

Conceição Braga 

24,99 

FESTIVAL DE MINI PIZZAS E BROTINHOS=> Garanta uma Venda extra para as festividades, ideal para cantinas e 
vitrines. Massa prática econômica e rentável, com suavidade e cremosidade, pois é feita com batata. Será ensinado em aula 
kit para vendas pré prontas, dicas de armazenamento em freezer e geladeira. Aula com degustação! 

Setembro 
 03, 10, 18 às 14:00 

e 24 (o dia todo) 

Glória Fonseca 650,00 
em até 5x sem juros no 

cartão 

CURSO CAKE DESIGN CELEBRATE- MÓDULO 1- 5 aulas (1 teórica e 4 práticas), ministrado por profissionais certificados, acompanha 
apostila ilustrada e cert ificado. Aula 1: princípios essenciais da confeitaria; Aula 2: confeitando com bicos; Aula 3: flor de papel 
comestível e brush embroidery (bordado em glacê); Aula 4: ursinha bailarina e babados com bicos; Aula 5: confeitando com pasta de 
goma. Kit de produtos Celebrate com 41 itens. Limite de 15 anos. 

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! Aceitamos todos os cartões de crédito! 



 

 

 
 


