
 
                                                                                                                                                                                                                   

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 02 

DATA 

HORA 

PROFESSOR 
VALOR CURSOS DE JULHO/2019 

01-07(Seg) 
9:30 

Claudia Thomaz 
3,99 

VENHAM APRENDER COM A MASTER MARTINI ... Fazer um bolo todo decorado com bicos de confeitar e flores 
de chantili. Aprenda o ponto correto de batimento do chantili e opções para deixar seu chantili mais estabilizado. 

Varias dicas de como colorir. Imperdível! 

01-07(Seg) 

14:00 

Claudia Thomaz 

44,99 

BOLO COM TEXTURA CRAQUELADA E METALIZADA => Feita com maçarico, estampa tipo pintura 

aquarelada feita com decalque de papel de arroz e laço em pasta de flores. Não percam! 

02-07(Ter) 
9:30 

Diana Carla 
3,99 

BEM CASADO DE CHOCOLATE => Que tal aprender um bem casado de chocolate junto  com a cacau foods?! Em 

aula faremos uma massa saborosa de chocolate , dicas no recheio, calda, montagem e embalagem. Aula com 
utilização dos produtos Cacau Foods. 

02-07(Ter) 
14:00 

Diana Carla 
3,99 

DRIP CAKE => Venha se deliciar com a bom principio e aprender uma massa maravilhosa e muito saborosa, um 

recheio irresistível e leve, que aceita variações. Dicas e técnicas corretas para ter um chantili com uma textura 
incrível. Aula com utilização dos produtos Bom Principio. 

03-07(Qua) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

BOLOS JULINOS CASEIRINHOS- Venha aprender essas delícias e ganhar dinheiro! Bolo de paçoca e milho que 

já são assados direto na forma que vai ao forno, e mais... Como resfriar e congelar. Tudo com muita praticidade e 
facilidade. Ganhe tempo e dinheiro, juntos! Aula Promocional Sul formas. 

03-07(Qua) 

14:00 

Danielle Bustilho 

19,99 

CHURROS GOURMET =>Venha aprender e desvendar o mistério de como confeccionar deliciosos Churros 
Gourmet. Aprenda fazer a massa, fritar e fazer alguns molhinhos para acompanhar essas gostosuras!Aula com 

degustação! 

04-07(Qui) 
9:30 

Lorena e Dan 
(@doceriacoutinhorj) 

44,99 

BRIGADEIROS GOURMET E TRADICIONAIS=> Aprenda passo a passo essa delícia... sabores: brigadeiro de 
amêndoa, ninho com Nutella, churros, brigadeiro Gourmet, capuccino, oreo, ovomaltine, palha italiana, bicho de 

pé, chocolate branco, beijinho, brigadeiro dark, café, brigadeiros juninos, pistache, creme brulé, entre outros .... E 
tem mais: ponto certo para bolear, embalagens, preço para venda, como montar caixinha pra brigadeiro, como 

utilizar a ampola saborizante. Não perca!!! Aula com degustação! 

04-07(Qui) 

14:00 

Lorena e Dan 

(@doceriacoutinhorj) 
44,99 

PIPOCAS GOURMET => Temos um curso que ensina o passo a passo, onde você aprende do Zero como fazer e 

vender pipocas gourmet. Ninho com Nutella, churros, alpino, prestigio, limão siciliano, Rafaello, Ninho, chocolate, 

chokito, Oreo, Ovomaltine entre outros. Duas técnicas de caramelização, preço e dicas e embalagens e marketing 
para vendas. Apostila completa e com certificado.  

05-07(Sex) 
9:30 

Wilson Brandão 
24,99 

CURSO DE CREPE - DOCE E SALGADO => Sucesso nos Buffets mais sofisticados, aprenda uma receita 
maravilhosa de crepe que poderá ser utilizada tanto na forma de panqueca dando um toque mais formal, como 

também na forma de crepe no palito. O bom desta receita é que ela não precisa necessariamente ser feita na 
maquina. Diversos sabores venha e confira. Aula com degustação. 

05-07(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

FESTIVAL DE SALGADOS ESPECIAIS - BOLINHO DE AIPIM COM RECHEIOS DE CARNE SECA E 

PROVOLONE, KIBE RECHEADO COM CATUPIRY E BOLINHO DE BACALHAU=> Venha aprender em uma só 
aula delicias para vender o ano inteiro.. Aula com apostila e degustação. Faça já sua inscrição! Aula com 

degustação. 

06-07(Sab) 

9:30 

Conceição Braga 

27,99 

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 com degustação! 

08-07(Seg) 
9:30 

Elizete Garrão 
3,99 

BOLO DE CHANTILI TEMÁTICO ESPECIAL DISNEY => Nesta aula será ensinado a diferença de cada chantili 
com ponto correto, tingimento, utilização de bico e espátulas na decoração de um delicioso bolo regado com a 

calda três leites Hulala. O tema será Disney, a decoração com babado deitado e aplicação de topper para compor o 

personagem. Aula com utilização dos produtos Hulala. Aula com sorteio e degustação! 

08-07(Seg) 
14:00 

Elizete Garrão 
3,99 

BOLO VINGADORES => Aprenda a usar corretamente a pasta americana na cobertura, tingimento e as 

diferenças da pasta de flores para modelagens em uma linda decoração no tema mais falado do momento. Aula 
com utilização dos produtos Mix. 

09-07(Ter) 
De 10:00 às 17:00 
c/intervalo para o 

almoço 

Anderson Alves 
4,99 

ESCULTURA EM BOLO => Em aula você aprendera passo a passo a montar um bolo 

escultural em formato de batedeira. Será feita toda a estrutura para receber a máquina. 
Aula onde os alunos irão interagir na montagem do bolo. Não percam! Aula com utilização 

dos produtos Fine line. 

10-07(Qua) 
9:30 

Maria Amélia 
29,99 

 FAÇA E VENDA  DE EMPADAS SALGADAS E DOCES => Aprenda passo a passo nesta Aula duas massas 
maravilhosas que derretem na boca e ainda com praticidade utilizando somente uma forminha de alumínio para 

modelar as suas empadas que já assam diretamente na forminha de papel. São elas: Queijo e Romeu e Julieta 

com outras opções de recheios na apostila. Aula com degustação! 

10-07(Qua) 
14:00 

Maria Amélia 
29,99 

AULA ESPECIAL FAÇA E VENDA DE ESFIHAS ABERTAS E FECHADAS => Massa deliciosa e super leve.  São 

elas: Carne e Queijo. Receitas imperdíveis com dicas maravilhosas para quem quer ganhar um dinheiro extra com 
qualidade e rapidez. Dicas de congelamento. Se profissionalize com as melhores técnicas. Não deixe a crise te 

pegar. Aula com degustação!  

11-07(Qui) 
9:30 

Kátia Praça 
9,99 

AULA DE BOLAS PROMOCIONAL HAPPY DAY => Faremos um ARCO FLORES COM ARCO IRIS, todo em BALÃO 
ALUMINIO, a sensação do momento. E mais: NUVEM, SOL E BALÃO 260 (BOLA CANUDO) ALUMINIO. Aula com 

apostila e CERTIFICADO E BRINDES HAPPY DAY. 

11-07(Qui) 
14:00 

Kátia Praça 
24,99 

AULA DE BOLAS – GRANDES ESCULTURAS DE PERSONAGENS => Montagem passo a passo. Personagem 

com 3 metros de altura. Aprenda a fazer a ESTRUTURA E A MONTAR O PERSONAGEM, todo em balões. Dicas para 

confecção de vários personagens e objetos. Aula com apostila e receitas. 

12-07(Sex) 
9:30 

Cintia Cake 
29,99 

BLINDAGEM SEM GANACHE- Aprenda a blindar seu bolo sem a utilização do ganache. Como assim??? Isso 

mesmo... Uma nova técnica que vai deixar as quinas do seu bolo perfeita!Venha, desvende esse segredo e faça a 
diferença! Aula com degustação! 

12-07(Sex) 

14:00 

Renata Tanuri 

44,99 

AULA DE MACARONS => Eles são um charme! Aprenda a descomplicar este doce chamado Macarons. Nesta aula 

vou ensinar de forma simples a fazer macarronagem e saborização. Você vai conseguir fazer em qualquer forno 
elétrico ou convencional. Aula com degustação! 

13-07(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 

15-07(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! 



15-07(Seg) 
14:00 

Damião Costa 
19,99 

AULA DE TORTAS SALGADAS => Venham aprender a fazer 2 maravilhosas tortas salgadas. Torta caprice (Recheio a base 
de frango e milho, já sai recheada do forno) e torta com massa de pão de ló salgada, recheio de frango, será ensinado a 
massa de pão de ló salgado com dica de rocambole e canapés.  Aula c/degustação. 

16-07(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

BOLO FESTIVAL DE GULOSEIMAS => Você sabia que a moda agora é decorar bolo com guloseimas? 
Surpreenda seus convidados com esse lindo bolo com: Cupcake, balas, pipoca, sorvete. Tudo elaborado com pasta 

comestível. Uma aula Celebrate com muitas dicas para garantir seu sucesso. Garanta sua vaga!  

16-07(Ter) 
14:00 

Gloria Fonseca 
3,99 

FESTIVAL DE PÃO DE MEL => Venha aprender como é fácil fazer esta delicia que pode ser usada para mesa de 

chocolate. Aprenda a fazer as casquinhas na medida certa com muita praticidade e economia. Venham aprender a 
fazer lindas decorações. Aula com utilização das formas BWB. Aula c/degustação! 

17-07(Qua) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

MARAVILHAS COM CHOCOLATE HARALD => Dando continuidade ao nosso tema presente que aquecem o 

coração. Bombons de frutas vermelhas e brownie perfeito. Vamos colocar em embalagens para presente. Aula 
com degustação! 

17-07(Qua) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

29,99 

AULA DE TORTAS DE VITRINE => Torta crocante de amendoim, torta trufada de paçoca e torta de limão. 
Cobertura de chantili, aplicação do chantili no aro, a torta já sai nivelada e com chantili. Técnica para congelar o 

pão de ló. Torta de limão com massa de biscoito. Tudo isso em uma só aula. aula com degustação! 

18-07(Qui) 

9:30 

Conceição Braga 

27,99 

INICIANTES DE SALGADOS ASSADOS => Sim ensinaremos uma massa que derrete na boca super macia e que 
aceita diversos tipos de recheios. Faremos: pasteis, trouxinhas, enroladinhos e também uma torta totalmente 

criativa com cobertura gratinada de cream cheese e sugestões para mono porções para eventos e vitrines. Dicas e 
sugestões de preço e armazenamentos. Aula com degustação! 

18-07(Qui) 

14:00 

Conceição Braga 

27,99 

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! 

19-07(Sex) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

E CHEGOU A ÉPOCA MAIS ESPERADA DO ANO ...Festa de São João, eita  época boa  e a Mavalério traz pra 
você receitas mais que especiais. Nesta aula vamos aprender deliciosos brigadeiros de pipoca,  praliné de 

amendoim colorido, chocolate quente com canela e uma deliciosa cavaquinha que vocês irão amar. Aula com 
degustação!  

19-07(Sex) 
14:00 

Luciana Lisboa 
3,99 

DELICIAS COM A SELECTA => Aprenda nesta deliciosa aula a fazer brigadeiro de frutas 
vermelhas e palha italiana de pote. Não percam! 

20-07(Sab) 
9:30 

Kátia Praça 
49,99 

ARRANJOS COM FLORES NATURAIS – DECORANDO IGREJAS E CERIMONIAS 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 ARMAZENAMENTO DAS 

FLORES. AULA COM APOSTILA E CERTIFICADO! 

22-07(Seg) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

BRIGADEIROS SABORIZADOS => Venha aprender como fazer lindos e saborosos brigadeiros com a 

melhor pasta saborizante que existe no mundo. Esperamos vocês com carinho. Aula com utilização da 

Blend. 

22-07(Seg) 
14:00 

Danielle Bustilho 
19,99 

FESTIVAL DE MASSAS DE BOLO =>  Faça parte desse dia que será muito produtivo e útil para todo o ano. Seja 

para venda ou para o fim da tarde! Aprenda deliciosas massas de bolo como: red velvet, chocolate, pão de ló, 
churros e amanteigado. Não fique de fora! Aula com degustação! 

23-07(Ter) 

9:30 

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! 

23-07(Ter) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

FESTIVAL DE PIRULITOS-(PIRULITOS DE BISCOITO, DE VIDRO, DE PIPOCA E DE CHOCOLATE TEMÁTICOS) => 
Aprenda nessa aula a fazer vários tipos de pirulitos para vender ou presentear: Pirulito de biscoito, Pirulito de vidro utilizando 
forma de acetato e técnica de esfriamento, Pirulito de pipoca e Pirulito de chocolate com temas infantis. Não percam, aula 
com degustação! 

24-07(Qua) 
9:30 

Alessandra Oliveira 
24,99 

NAKED CAKE => Vamos montar um bolo pelado chocolatudo que é uma delicia. Todo passo a passo de 

montagem, como armazenar, transportar e apostila com massa, recheio e cobertura. Os amantes de chocolate e a 
criançada piram nesse bolo. Venham a garanta a sua vaga. Aula com degustação! 

24-07(Qua) 

14:00 

Alessandra Oliveira 

24,99 

FESTIVAL DE SUSPIROS => Venham aprender este doce que é um sucesso nas festas e qualquer ocasião. 

Vamos fazer mini suspiros, suspiritos, bem suspirados, coloridos e saborizados .. Um ótimo faça e venda para 
qualquer época do ano, com todo o passo a passo. Dicas apostila e degustação.Aula com degustação! 

25-07(Qui) 

9:30 

Mauro de Lucca 

3,99 

MARAVILHAS PARA PASSAR O INVERNO BEM GOSTOSO E AO LADO DE QUEM SE AMA COM ESTAS 
DELÍCIAS => Bombom de Caramelo de Gengibre, Chocolate quente com avelãs, Gateau Voyage de Passas ao 

Rum. Tudo isso feito com os maravilhosos produtos Sicao. 

25-07(Qui) 
14:00 

Damião Costa 
19,99 

BEM CASADOS PINGADOS PARA TODAS AS OCASIÕES => Aula espetacular de bem casados para você que já faz, ou 
para você que esta iniciando neste mundo encantado dos bem casados. Será ensinado uma massa de pão de ló pingada fácil 
de fazer e bom rendimento com recheio de limão que não vai ao fogo nem a geladeira, será feito em aula a massa e uma 
calda maravilhosa. Dicas de como congelar, de outros recheios, de embalagens e como cobrar.  Aula com degustação! 

26-07(Sex) 
9:30 

Caio Cezar 
3,99 

BOLO QUADRICULADO COLORIDO => Pensando em novas idéias para criar bolos que impressionam, não só 

pela decoração bem executada, mas também seja uma surpresa na hora do corte. Um bolo multi colorido, com 
uma montagem super diferente, que eu tenho a certeza que vai ser um grande sucesso no seu portifolio. Nesta 

aula vamos apresentar a linha Velvet, de preparos para massas, com 10 cores lindas e sem gosto residual de 
corantes. Você não pode ficar fora dessa! Aula com patrocínio da Arcolor. 

27-07(Sab) 

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 com degustação! 

29-07(Seg) 

9:30 

Verônica Casseres 

24,99 

BOLO ROMANTICO LUXUOSO => No mês de maio, mês mais doce do ano. Vou ensinar linda técnica de pintura 
dourada no chantili em bolo alto, com aplicações de corações vermelho, decorado com bicos. Decoração ótima 

para ocasiões.. Aula com degustação!  

29-07(Seg) 
14:00 

Verônica Casseres 
24,99 

BOLO FLORIDO => Vamos aprender decoração rápida, seu bolo com lindas flores formando um lindo jardim. 
Técnica de pintura degrade , feito com pó colorido. Aplicação de lindas margaridas feitas em aula, acabamento em 

glacê real. 

30-07(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

A PASTORIZA VEM COM TUDO ... Com os famosos doces que não podem faltar: cajuzinho, brigadeiro e beijinho 

transformaremos os mesmos em atrativos e deliciosos como rocamboles preto e branco e brigadeiro na hóstia. 
Aula com utilização dos doces Pastoriza. Aula com degustação! 

30-07(Ter) 
14:00 

Gloria Fonseca 
3,99 

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!!! 

31-07(Qua) 

9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

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 
com degustação! 

31-07(Qua) 

14:00 

Wilson Brandão 

29,99 

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! 

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! 



 

 

 
 


