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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 FEVEREIRO/2020 

01-02(Sab) 

9:30 

Gloria Fonseca 

3,99 

FESTIVAL DE OVOS DE PASCOA => Venham aprender nesta aula a fazer deliciosos 
ovos de páscoa com uso das formas BWB. Você vai descobrir como é fácil fazer ovos 
de páscoa e vai faturar um extra. 

03-02(Seg) 
9:30 

Anderson Alves 
3,99 

FLORES DE AÇUCAR => Aprendam em aula a montar um arranjo floral de 
orquídeas. Técnicas de pintura. Aula promocional Fine Line. 

03-02(Seg) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

3,99 

OVOS DE PASCOA E BOMBONS => Ovos feitos com cobertura fracionada e ovos feito 

com chocolate nobre. Será feito a técnica de temperagem. Nesta aula você vai tirar suas 

duvidas e a diferença entre cobertura e chocolates. Aula promocional Harald. 

04-02(Ter) 

9:30 

Gloria Fonseca 

3,99 

COM A PASTORIZA VAMOS PASSAR AS FÉRIAS .... Continuando com nossas 
sobremesas geladas, teremos: copos e potes usando rocambole, sorvete e finalizando 
com os saborosos doces Pastoriza. Hummm !!! 

04-02(Ter) 

14:00 

Glória Fonseca 

3,99 

BOLO CLÁSSICO COM BORDADO INGLÊS => O tradicional nunca sai de moda! 
Aproveite esta oportunidade que a Celebrate traz para você enriquecer ainda mais os 

seus trabalhos. Este modelo pode ser usado em várias ocasiões como Batizado, chá 
de bebê e até mesmo casamento. Todo trabalhado com pasta americana. Imperdível! 

05-02(Qua) 
9:30 

Conceição Braga 
19,99 

CURSO PARA INICIANTE DE SALGADINHOS DE FESTA E DE VITRINE => Gaste 
menos de 5 reais para o preparo da massa e faça até 150 salgadinhos de festa, 

técnicas de recheios, empanamento, fritura correta, congelamento, armazenamento 
de entrega e noções de preço. Croquetes, coxinhas, enroladinhos, bolinhas de queijo, 
risoles e outros. Aula promocional Sonho da Festa. Aula com degustação! 

05-02(Qua) 
14:00 

Conceição Braga 
19,99 

CURSO DE PIZZA COMPLETÍSSIMO=> Que tal aprender uma super massa bem 
fininha e crocante para você faturar e ganhar uma nova renda, pizzas com coberturas 

doces e salgadas com bordas neutras ou recheadas, podendo ser armazenadas pré- 
prontas em freezer ou geladeira, apostila com mais de 60 sabores. Vamos fazer 

economia para o lanche ou vendas certas. Aula promocional Sonho da Festa. Aula 
com degustação! 

06-02(Qui) 

9:30 

Alessandra Oliveira 

19,99 

FESTIVAL DE CUPCAKES => Nesta aula vai aprender 2 deliciosas receitas: 

tradicional e chocolate, com recheio e cobertura em ponto de bico. Faremos também 
um cup cake salgado. Aula promocional Sonho da Festa. Aula com degustação! 

06-02(Qui) 
14:00 

Alessandra Oliveira 
19,99 

FESTIVAL DE SUSPIROS => Vamos fazer mini suspiro, suspiritos, bem suspirados, 
coloridos e saborizados. Um ótimo faça e venda para qualquer época do ano, com 

todo passo a passo, dicas, apostilas e degustação. Venham suspirar com a gente! Aula 

promocional Sonho da Festa. Aula com degustação! 

07-02(Sex) 

9:30 

Elizete Garrão 

3,99 

BOLO RUSTICO => Nesta aula você vai aprender a fazer textura casca de arvore, 

suculentas em pasta, pintura com bombinha para decorar um bolo que vai ser um 
arraso. Aula promocional Mix. 

07-02(Sex) 

14:00 

Elizete Garrão 

3,99 

PIRULITOS E CONES RECHEADOS DE PASCOA => Vamos decorar nossa mesa 
com deliciosos pirulitos recheados para deixar a Páscoa mais deliciosa? Faremos 

modelagens de coelhos e cenourinhas com pasta de chocolate utilizando os 
maravilhosos recheios e produtos Selecta/Mix. 

08-02(Sab) 
9:30 

Damião Costa 
17,99 

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 
promocional Sonho da Festa. Aula com degustação! 

10-02(Seg) 

9:30 

Wilson Brandão 

19,99 

AULÃO PRÉ CARNAVAL - SANDUICHES NATURAIS E O PERFEITO AÇAÍ => Essa você 
não pode perder! Sanduíche com o delicioso Pão árabe feito em aula, pastas naturais feitas 

com iogurte. Aprenda também a maneira correta e mais suculenta de fazer o açaí, podendo 

acrescentar banana ou morango. Aula especial para quem quer ser seu próprio patrão.  
Aula promocional Sonho da Festa. Aula com degustação! 

10-02(Seg) 
14:00 

Wilson Brandão 
19,99 

AULA DE MASSAS FRESCAS => Atendendo a pedidos aprenda a fazer massas 

frescas de: macarrão tradicional e coloridos, raviólis, capeletti e lasanha. Tudo passo 
a passo para você montar suas quentinhas ou jantares. Aula promocional Sonho 
da Festa. Aula com degustação! 

11-02(Ter) 

9:30 

Andrea Vasconcellos 

3,99 

OVOS DE PASCOA DECORADOS => Aprendam a fazer ovos de páscoa decorados, 
ovos trufados e ovos de colher com brigadeiro gourmet e bombons recheados. Ovos 

feitos com cobertura fracionada e ovos feito com chocolate nobre usando técnica de 
temperagem. Aula promocional Harald. 



11-02(Ter) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
19,99 

BOLO RED VELVET => Bolo vermelho com delicioso recheio de ganache de cream 
cheese. Brownie massa escura e brownie massa branca. Um verdadeiro faça e venda. 

Não percam! Aula promocional Sonho da Festa. Aula com degustação! 

12-02(Qua) 
9:30 

Caio Cezar 
3,99 

BOLO JARDIM ENCANTADO => Você vai aprender em aula um lindo bolo com decoração 
moderna em tons de pastéis, explorando a linha BABY de corantes Arcolor. Vamos criar um efeito 
esfumaçado, provocando um degrade no bolo, fácil de fazer e com materiais simples. Nosso 
projeto é arrematado por lindos laços que vamos dar todas as dicas para produção delas. Aula 
patrocinada pela Arcolor. Aula com degustação! 

12-02(Qua) 
14:00 

Glória Fonseca 
3,99 

LINDO BOLO PARA ANIVERSÁRIO FEMININO => Venha descobrir a versatilidade 

dos produtos Celebrate! Utilizaremos um único cortador para fazer lindas flores e a 
uma saia encantadora. Aproveite a praticidade do papel de arroz para completar seu 

bolo e transforme-o em uma obra de arte. Deixe sua imaginação fluir!! 

13-02(Qui) 
9:30 

Kátia Praça 
19,99 

AULA DE BOLAS – ESCULTURAS PARA O CIRCO ROSA => Aprendam em aula a 
fazer: palhaço, cartola do mágico, tudo em bolas. Aula promocional Sonho da Festa! 

Não percam! 

13-02(Qui) 

14:00 

Kátia Praça 

19,99 

AULA DE BOLAS – BICHINHOS DE JARDIM => Em aula você aprendera a fazer: 

Cogumelo, joaninhas, flor, borboleta e complementos de jardim. Aula promocional 
Sonho da Festa. 

14-02(Sex) 

9:30 

Elizete Garrão 

3,99 

BOLO BRANCA DE NEVE => Nesta aula repleta de técnicas você vai aprender a 
usar espátula reta para um liso perfeito, glitter com bombinha e finalizar de forma 

correta a decoração utilizando topper temático. Aula promocional Hulala. 

14-02(Sex) 
14:00 

Elizete Garrão 
24,99 

NIVELAMENTO DE BOLO COM QUINAS PERFEITAS => Aprenda a fazer quinas perfeitas, 
nivelar e acabar de vez com as indesejadas celulites do seu bolo com a técnica correta e prática 
para elevar o padrão e qualidade na decoração dos seus bolos. Será ensinado o ponto correto do 
ganache, como estruturar e sobrepor andares de uma forma segura sem utilização de banquinhos, 
como cobrir com pasta americana e deixar o acabamento completamente liso e bordas 
quinadas. Aula promocional Sonho da Festa. 

15-02(Sab) 
9:30 

Glória Fonseca 
17,99 

AULA PRATICA DE BICOS PARA INICIANTES => Cada vez mais sentimos a 

necessidade da pratica com bicos. Nesta aula você aprendera como fazer isso. Trazer 
material: bicos ( 172, 96, 69) , 3 sacos pequenos celebrate, 3 matrizes pequenas, 
perfex, tesourinha, 1 toalhinha de mão, 1 vasilha plástica com tampa. Obs.: O glacê 

utilizado em aula terá seu valor rateado entre os alunos. Limite de 15 alunas. 
Aula promocional Sonho da festa. 

17-02(Seg) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

MINI OVINHOS > E vamos começar com o pé firme a páscoa. Venha aprender a 
confecção de lindos mini ovinhos que será a sensação durante toda a Páscoa. 

Pequeno e bem jeitosinho essa delicia pode ser vendida em qualquer embalagem é só 
usar sua criatividade e abusar dessas belezuras. Aula promocional Mavalério. 

17-02(Seg) 
14:00 

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. 

18-02(Ter) 
10:00 

Rita Araujo 
3,99 

OVOS DE COLHER GELADOS => Venham aprender a fazer deliciosos ovos gelados. 

Prestigio, mousse de ninho com creme de avelã com pedaços de castanha, morango 
com maracujá. Será feito em aula dois sabores passo a passo para você aprender 
ganhar dinheiro nesta Páscoa. Aula patrocinada pela Bom Principio. 

18-02(Ter) 

14:00 

Rita Araujo 

19,99 

ROCAMBOLE SALGADO => Venha aprender a fazer um delicioso rocambole salgado 
e ganhar uma grana extra. Massa super fácil, muito leve e deliciosa. Pode ser de: 

bacalhau, frango, calabresa com Bacon ou de camarão. Será feito em aula a massa e 
um sabor de recheio passo a passo para você tirar todas as suas duvidas. Aula 

promocional Sonho da Festa. Aula com degustação! 

19-02(Qua) 

9:30 

Damião Costa 

17,99 

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! 

19-02(Qua) 
14:00 

Damião Costa 
17,99 

PÃES DE MEL MARAVILHOSOS => Aula espetacular de pão de mel, para você presentear, comercializar ou 
degustar. Massa especial que não leva ovos, gordura e nem açúcar mascavo, mas com um sabor incrível. Receita 

de baixo custo e ótimo rendimento. Aprenda também a rechear os pães de mel sem danificar as laterais. 
Sugestões de embalagens e de vendas. Aula patrocinada pelo Sonho da Festa. Aula c/degustação.   

Recesso de Carnaval. Retornaremos nossas aulas no dia 02 de Março 
 

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! 

 

 

 

 

 

 


