
 
                                                                                                                                                                                                                   

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 JANEIRO/2020 

10-01(Sex) 
9:30 

Wilson Brandão 
19,99 

QUICHES E EMPADAS=> QUICHE INTEGRAL DE ALHO PORO, QUICHE DE CARNE SECA COM ABÓBORA 

E DE QUEIJO COM TOMATE. Receitas leves, versáteis e super saudáveis para a criançada em férias, pois 

junta a delícia da massa de empada ao hábito saudável de comer legumes e verduras.  Apostila com 

noções de congelamento e armazenamento. IMPERDÍVEL!! Aula patrocinada pelo Sonho da festa! 

Aula com degustação!  

10-01(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

CURSO PARA INICIANTE DE TORTAS =>Pão de ló (chocolate, nozes e baunilha), massa abiscoitada 

(massa sablé), recheios de baba de moça, creme patissier, coco, chocolate e nozes, ganache, calda para 

umedecer, coberturas de marshmallow e demonstração do preparo do chantilly, trabalhos em bicos e 

montagem das tortas. Quatro tortas serão demonstradas em aula: TORTA TROPICAL DE FRUTAS, 

TORTA DE COCO, TORTA DE CHOCOLATE E NOZES. As tortas serão feitas em aula passo a 

passo.  Aula promocional Sonho da Festa. Aula com degustação! 

11-01(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! 

13-01(Seg) 
9:30 

Vagner Sensashow e 
Jorge Maciel 

3,99 

BOLOS COMERCIAIS => Não deixem de começar o ano com estas tendências, que não saem de moda, 

os bolos comerciais é um produto que não te deixa sem aquela renda extra. Então vamos aprender com 

os produtos ICEBERG CHEF, como ter mais durabilidade e sabor, vamos falar também sobre 

armazenamento entre outros. Serão ensinados 5 receitas: bolo de milho com queijo e goiabada, bolo 

indiano, bolo de iogurte com limão, bolo de cenoura com chocolate, bolo de laranja com uma calda 

especial. Aula patrocinada pela ICEBERG CHEF. Aula com degustação e sorteio! 

13-01(Seg) 

14:00 

Luciana Lisboa 

3,99 

AULA DE SORVETE E SACOLÉ GOURMET => Passo a passo de como fazer sorvete e sacolé  
para consumo e venda. Sorvete de casquinha, no copinho, com mesclas e sacole gourmet usando 
os produtos da selecta sorvete e selecta chocolates. Aula Patrocinada. Aula com degustação! 

14-01(Ter) 

9:30 

Glória Fonseca 

3,99 

LINDO BOLO PARA ANIVERSÁRIO FEMININO => Você sabe o que é “Fault Line Cake”? É um bolo 

onde uma parte da decoração na lateral é diferente!! Venha com a Celebrate descobrir a praticidade de 

decorar um lindo bolo utilizando chantilly, papel de arroz e espátulas decorativas nesta aula cheia de 

dicas e técnicas!! Imperdível!!! 

14-01(Ter) 

14:00 

Glória Fonseca 

3,99 
BOLO DE CHOCOLATE COM LATERAL TEXTURIZADA  => Com uso de placas de acetato 
ornamentado com brigadeiro diversos nos cones de chocolate. Aula patrocinada pelos Pastoriza. 

15-01(Qua) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

FAÇA E VENDA – DELICIOSAS IGUARIAS ... feitas com  panetone. Vamos reciclar fazendo um 
panetone no pote e um Pavetone (pavê de panetone) com recheio de abacaxi e chocolate com 
avelã. E para enriquecer ainda mais a nossa aula, que tal já começar a produção de ovos de 
páscoa, ovos com a casquinha recheado. Aula promocional Harald. 

15-01(Qua) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
19,99 

CARAMELADOS E FONDADOS => doces caramelados e doces fondados perolados e 
personalizados e fondant de chocolate. Aprenda também a caramelar doces com fondant. Aula 
patrocinada pelo Sonho da Festa! Aula com degustação! 

16-01(Qui) 

9:30 

Conceição Braga 

19,99 

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 promocional sonho da festa. Aula com degustação! 

16-01(Qui) 
14:00 

Conceição Braga 
19,99 

NHOQUE E SEUS SEGREDOS => Vamos faturar vendendo nhoque congelado, massa pratica e 
super macios em sabores diversos, acompanhados de molhos: (aipim, espinafre, batata, 
beterraba, mandioquinha e outro). Monte seu kit e venda para o verão. Aula c/ degustação! 
Aula patrocinada pela loja Sonho da Festa. 

17-01(Sex) 

9:30 

Cintia Cake 

19,99 

BOLO TEMATICO DE CARNAVAL => Vou ensinar como decorar um bolo tema de carnaval, 
cortando a mascara e os apliques com estilete. . Aula c/ degustação! Aula patrocinada pela 
loja Sonho da Festa. 

17-01(Sex) 

14:00 

Cintia Cake  

19,99 

BLINDAGEM DE BOLO SEM GANACHE => Cobertura de bolo em pasta americana para 
iniciantes ou quem quer se reciclar. O aluno vai aprender a blindar o bolo sem ganache e como 
deixa-lo retinho com quinas perfeitas. Aula promocional sonho da festa. Aula com 
degustação! 

18-01(Sab) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

DOCERIA GOURMET – FAÇA E VENDA => Tudo para enriquecer ainda mais seus eventos e aumentar 

suas vendas no varejo e com essas iguarias. Doces gratinados, cone trufado, pastel de leite em pó com 

recheio de avelã , balas de coco caramelados. Nesta aula você aprendera a caramelar com a calda mais 

fácil, calda industrializada. Aula promocional sonho da festa. Aula com degustação! 

21-01(Ter) 

9:30 

Conceição Braga 

19,99 

FESTIVAL DE SALGADOS DE FEIRA => Iremos ensinar todas as técnicas e pulos do gato para você 

preparar uma das receitas mais praticas e crocantes de pastéis fritos de feira, pense em um pastel 

gostoso e crocante sem usar álcool nem cachaça e sem necessidade de cilindro, e o melhor de tudo: pode 

congelar por 1 ano. Ótima opção para vender em kit festa e Buffet. De brinde iremos ensinar um super 

kibe sequinho e crocante que pode ser congelado frito. Aula promocional Sonho da festa. Aula com 

degustação! 

21-01(Ter) 

14:00 

Conceição Braga 

19,99 

SALGADOS PARA VENDA IMEDIATA => Vamos começar o ano com estas excelentes aulas de 
retrospectivas aprendam a fazer deliciosos pãezinhos com massa requintada de batata que você 
poderá fazer Hambúrguer, cachorro quente, enroladinhos de frios e mini pastelão. Massa super 
macia e que poderá ser congelada e só assar para vender. Aula promocional Sonho da festa. 
Aula com degustação! 



22-01(Qua) 

9:30 

Alessandra Oliveira 

19,99 

PÃO DE MEL PERSONALIZADO => Um festival de pão de mel com modelos diversificado e 
personalizado com pasta americana. Vamos aprender a montar, decorar e armazenar esse doce 
que é um sucesso nas festas e um ótimo faça e venda para páscoa. Aula promocional Sonho da 
festa. Aula com degustação! 

22-01(Qua) 

14:00 

Alessandra Oliveira 

19,99 

DECORANDO BOLOS COM CHOCOLATE => Técnica de decoração que deixa o bolo lindo e 
elegante sem pasta americana, para os amantes e fãs de chocolate. Vamos ensinar a montar e 
decorar no bolo de verdade com ganache tradicional e ganache branca, com texturas diferentes 
que estão em alta e técnica de corte e rendimento. Uma ótima oportunidade para páscoa. Aula 
promocional Sonho da festa. Aula com degustação! 

23-01(Qui) 
9:30 

Kátia Praça 
19,99 

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 promocional 
Sonho da Festa. 

23-01(Qui) 
14:00 

Kátia Praça 
19,99 

BOLA CANUDO – AULA PRATICA  (MATERIAL INCLUSO)=> Traga os seus pequenos para 
uma aula bem divertida. Faremos juntos: Bichinhos, chapéu, capacete, flores, borboleta, coração 
e muito mais .. Crianças a partir de 6 anos poderão se inscrever. Obs: Trazer 1 bombinha 
manual. Aula promocional Sonho da Festa 

24-01(Sex) 
9:30 

Vagner Sensashow e 
Jorge Maciel 

3,99 

AULA PRATICA DE CONFEITAGEM => Os super confeiteiros Jorge e Vagner convida vocês para 
uma aula pratica de cake designer com pasta americana em pó ICEBERG CHEF, onde o próprio 
aluno vai fazer seu próprio bolo, e aprender todas as técnicas desta novidade no mercado da 
confeitaria. Então não percam. Trazer material: 1 pasta em pó da Iceberg chef branca, 1 bolo de 
isopor de 20cm, um rolo para abrir massa, alisadores para pasta americana e bandeja de papelão 
de 30cm. Limite de 15 alunos. 

24-01(Sex) 
14:00 

Vagner Sensashow e 
Jorge Maciel 

3,99 

TORTA SALGADA => Quem disse que só bolo viverá as festas de aniversário? Então os super 
confeiteiros estarão trazendo para o Sonho da festa uma deliciosa aula de torta salgada com os 
produtos Iceberg chef de ma forma bem divertida e diferente nas atuais festas de aniversario. Os 
alunos vão aprender a montagem, recheios, decoração e armazenamento e precificação. Aula 
promocional Iceberg chef. Aula com degustação! 

25-01(Sab) 
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 promocional Sonho da festa. Aula com degustação! 

27-01(Seg) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

ESPECIAIS TORTALETES => Venham passar uma deliciosa manhã acompanhado de muitas 
dicas e varias delicias. Nessa aula vou passar para você como fazer deliciosas tortaletes que vão 
fazer grande diferença durante o ano inteiro. Aula patrocinada pela Sulformas. 

27-01(Seg) 
14:00 

Danielle Bustilho 
19,99 

BALAS DE BRIGADEIROS => Vamos que vamos, pois tem novidade na área. Venha se encantar 
com as deliciosas e práticas balas de brigadeiros. Nessa aula iremos aprender desde a tradicional 
como morango, Chocolate, limão e maracujá quanto as mais requintadas como ninho, café e dark. 
Corra, garanta sua vaga. Pois tenho certeza que será muito importante em seus negócios. Aula 
promocional Sonho da Festa. Aula com degustação! 

28-01(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

FESTIVAL DE TRUFAS E BOMBONS PARA FESTAS => Sua festa será um sucesso com lindas 
bandejas ornamentadas com trufas e bombons recheados e trufados. Tudo passo a passo, 
demonstrados nesta aula com a facilidade das formas B.W.B. aula com degustação! 

28-01(Ter) 
14:00 

Glória Fonseca 
3,99 

BOLO FESTA NO BOTECO => Há sempre um bom motivo a ser comemorado! Nesta aula você 
irá aprender vários detalhes para fazer um bolo de boteco em alto estilo: utilização de cortadores 
geométricos, modelagem de petiscos e muito mais! Não fique de fora!Aula patrocinada pela 
Celebrate. 

29-01(Qua) 
9:30 

Wilson Brandão 
19,99 

MIL FOLHAS, BOMBAS, TARTELETES => Invista em 2019!!! Doces campeões de vendas em 
delicatessen e lojinhas transadas: Mil folhas, bombas (chocolate, creme e chantili) cobertas com 
chocolate e creme fondant, tarteletes de limão, maracujá e frutas de época. Aula patrocinada 
pela loja sonho da festa. Aula c/ degustação! 

29-01(Qua) 
14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

CURSO DE LANCHEIRO=>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 pastelão. Serão demonstradas as modelagens do calzone, do 
pastel chinês e da cigarrete. Aula com apostila. Aula promocional Sonho da Festa. Aula com 
degustação! 

30-01(Qui) 

9:30 

Rita Araujo 

3,99 

TORTINHAS RECHEADAS E CROCANTES => Venham  aprender a fazer estas tortinhas de 
maça com canela, tortinhas de chocolate, tortinha beijinho, tortinha de amendoim. Será feito em 
aula a massa e dois sabores diferentes para você aprender passo a passo. Aula promocional 
Bom Principio. 

30-01(Qui) 

14:00 

Rita Araujo 

19,99 

FAÇA E VENDA – EMPADAS GOURMET => Que maravilha aprender a fazer empadas gourmet 
para vender. Empada gourmet: de churros, Romeu e Julieta, chocolate com nozes, baunilha com 
morango, laranja com chocolate de amêndoas e tâmaras. Será feito em aula 3 sabores diferentes 
para você se deliciar e tirar todas as suas duvidas. . Aula promocional Sonho da Festa. Aula 
com degustação!  

31-01(Sex) 

9:30 

Danielle Bustilho 

19,99 

DONUTS DECORADOS => E esta chegando o queridinho do momento que esta encantando a 
todos em varias ocasiões. Nessa aula vamos fazer a massa, assar, fritar e decorar tudo passo a 
passo para que você possa reproduzir e vender. Aula promocional Sonho da Festa. Aula com 
degustação! 

31-01(Sex) 

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:, chocolate, especiarias, churros e amanteigado. Após massas prontas será decorado 
um lindo bolo. Aula promocional Sonho da Festa. 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! Aceitamos todos os cartões de crédito! 



 

 

 
 

 


