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Rua Barcelos Domingos, 40 – Campo Grande. 

Tel: 2416-3695  / 2415-6281 / 3281-7316 / 3281-7320 
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 JULHO/2022 

01-07(Sex) 

14:00 

Andréa Vasconcellos 

34,99 

DOCES FINOS=> Doces que farão um sucesso em seus eventos e nas vendas do dia a dia. Brownie, 

donuts, alfajor, palha italiana e pão de mel. Esses doces gourmet vão fazer toda diferença em seus 
eventos e vai aumentar sua renda no dia a dia. Será ensinado em aula técnica de congelamento, para 

seus doces, para que venham durar até 90 dias. Não percam tempo, inscrições limitadas! 

04-07(Seg) 

9:30 

Caio Cesar 

2,99 

BOLO DE CASAMENTO COM ROSAS COMESTÍVEIS =>O clássico nunca sai de moda, mas sempre 

pode ser reinterpretado. Utilizando de novas idéias para composições para bolos de casamento, vamos 

adicionar novidades ao queridinho de sempre. Nessa aula, vamos aprender a elaborar projetos para 
casamentos, executar técnicas de textura e acabamentos e também, ROSAS COMESTÍVEIS. Este curso 

é imperdível para você que já trabalha ou deseja vender bolos de casamento. Aula com degustação! 
Aula promocional Arcolor 

04-07(Seg) 

14:00 

Rose Gomes 

24,99 

VEM COMIGO APRENDER ESSA DELICIOSA SOBREMESA! => Uma cheesecake que pode ser usada 

em qualquer ocasião, e uma ótima opção para vendas em pequenas porções, taça da felicidade, 
cheesecake no pote... Não vai ao fogo e não utiliza gelatina. Fácil de preparar e um super diferencial no 

seu cardápio. 

05-07(Ter) 

9:30 

Alice Miralha 

2,99 

BOLO GLOW CAKE=>Nessa aula você vai aprender: Ponto correto do chantilly, usar a 
bombinha, trabalhar com pós decorativos e muito mais. Não fique de Fora. Aula 
promocional Brilhart 

05-07(Ter) 

14:00 

Alice Miralha 

24,99 

DOCINHO GOURMET=>Quer aprender todas as dicas para seu docinho ter um toque gourmetizado? 

Nessa aula você vai aprender: Receita, ponto correto do brigadeiro, bolear e decorar. Faça esse dia ser 

bem docinho. Reserve já sua vaga. 

06-07(Qua) 
10:00 

Rita Araújo 
2,99 

DELÍCIAS DE FESTA => venha aprender a fazer lindas peças para festas infantis e conquistar seus 

clientes. Pirulitos recheados, paletas gourmet e caixetas recheadas. Tudo passo a passo para você 
aprender e ganhar um dindin extra.( BwB embalagens) 

06-07(Qua) 
14:00 

Rita Araujo 
24,99 

TORTAS COMERCIAIS => venha aprender a fazer a massa saborosa e com poucos 
ingredientes e a preparar recheio para as  tortas:  choconozes e banana caramelada. Tudo 
passo a passo, desde o batimento da massa. Inscreva-se já e garanta sua vaga.  

07-07(Qui) 
9:30 

Raquel Araújo 
24,99 

AULA DE ASSADOS: PIZZAS, PASTEL SÍRIO E PASTEL ASSADO => Venha aprender nessa 

aula como fazer um rodízio de pizzas, montar bordas recheadas e molhos. Faremos também um 

delicioso pastel sírio e pastel assados. Aula com muitas técnicas e dicas. Então venha aprender e 

se divertir. Aula com degustação. 

07-07(Qui) 

14:00 

Raquel Araújo 

29,99 

AULA PRÁTICA DE BENTÔ CAKE => Venha aprender na prática a decorar um lindo 
Bentô Cake. Aula 100 % prática. Cada aluna vai receber seu bolo e aprender a decorar. 
MATERIAL Perfex, touca e avental. Obs: O chantily será rateado em aula. Vagas limitadas. 

08-07(Sex) 

9:30 

Queren-Hapuque 

2,99 

DECORAÇÕES TENDÊNCIAS => Uma aula com duas decorações tendências usando 
chocolate e biscoitos. Fazendo pinturas com pós e também a técnica para aplicação no seu 
bolo. Aula promocional Flexfest 

08-07(Sex) 
14:00 

Queren-Hapuque 
39,99 

PONTO DE RECHEIOS E MONTAGEM DE BOLOS=> Venha aprender uma massa 
maravilhosa que uso em todos os bolos, bases de recheios e seu ponto exato, saborização 
e montagem do seu bolo. Não fique de fora. Aula com degustação. 

11-07(Seg) 
9:30 

Wilson Brandão 
34,99 

LANCHINHOS NA BANDEJA => Nessa aula você vai aprender a fazer: Mini pastel de 
forno, mini joelhinhos, mini hambúrgueres e mini esfihas tudo feito em aula. Noções de 
custo, como congelar e armazenar. Aula com degustação e apostila. Garanta a sua vaga! 

11-07(Seg) 
14:00 

Wilson Brandão 
34,99 

SONHOS E DONNUTS GOURMET => Nessa aula você vai aprender sonhos e donnuts gourmet nos 
sabores : Nutella, Creme, Doce de Leite e Chocolate vamos aproveitar que o outono chegou trazendo 

temperaturas mais amenas e aprender a fazer essas delícias que aquecem a nossa alma. Aula com 
apostila e degustação. 

12-07(Ter) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
2,99 

BOLO EM FATIAS COLORIDO E TORTA BELGA =>Essas iguarias vão fazer toda diferença em seus 

eventos e nas suas vendas no dia a dia. Receitas prática e fácil de fazer. As receitas podem ser congelado. 
Não fique de fora e venha aprender essas iguarias. Aula com degustação. Aula promocional Harald  

12-07(Ter) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
29,99 

DOCES CARAMELADOS E FONDADOS=> Nessa aula você vai tirar todas as suas dúvidas, como: Ponto 
do doce, tempo de secagem, técnica de congelar os doces já caramelados e fondados. Caramelados: olho 

de sogra, caramelado pintado com técnica de glacê fluido, ouriço, figo com brigadeiro branco e balinha 
de coco caramelada de leite em pó fondados pintado com as iniciais e camafeu de nozes. 

13-07(Qua) 

10:00 

Rita Araújo 

2,99 

BOLO FATIADO FAÇA E VENDA => venha aprender a fazer uma deliciosa massa e 
cobertura, montagem das fatias nos suportes para sei faça e venda. Um chamar para seus 
clientes e amigos e o mais importante rápido e prático. ( Promocional cacau Foods) 

13-07(Qua) 
14:00 

Rita Araújo 
24,99 

BOLO NO POTE => venha aprender a fazer deliciosas opções de bolo no pote que não deixa o 

faça e venda parado. Bolo no pote de banana caramelada, bolo no pote de prestígio, bolo no pote 

de paçoca, bolo no pote chocolate branco com uva. Teremos batimento de massa, preparo de 

dois sabores de bolo no pote diferente e Decoração. Então não perca essa oportunidade e garanta 

sua vaga.  

14-07(Qui) 
9:30 

Silvana Mago 
2,99 

BOLO BALDE DE CERVEJA => Que tal aprender a fazer um baldinho de cerveja, com 
gelinho falso? Aposto que fará um sucesso no dia dos pais.  Será feito no chantininho. 
Usaremos o chantilly da Mago. Será uma aula cheia de dicas legais. Espero vocês. Aula 
promocional Mago. 

14-07(Qui) 

14:00 

Conceição Braga 

34,99 

FESTIVAL DE  NOVIDADES ! Um Super Aulao, Para Você Ter Um Ótimo Faça E Venda, Com Retorno Imediato... 
Faremos Varias Receitas Com Opções De Sabores E Modelagem. 1- Rocambole Salgado Com Massa Levíssima E 
Muito Saborosa, Ensinaremos Técnica Para Quê Seu Rocambole Não Rache E Podendo Ser Congelado Prontos, Com 
A Mesma Massa Faremos Bem Casados Salgados. 
2-- Faremos Deliciosos Biscoitinhos Salgados Caseiros, Estilo Petty Four, Em Diversos Sabores, Podendo Ser 
Vendidos Por Grama Ou Em Saquinhos De celofane, E Pensa Que Acabou ? Com A Mesma Massa Daremos Sugestões 
Para Tortinhas Em Forminhas De Pão De Mel, Podendo Ser Recheadas De Salpicão Ou Estrogonofe. Olha Aí!!! Só 
Coisas Boas Para Faturar, Com Dicas E Pulo Do Gato...Aguardo Vocês! 



15-07(Sex) 
9:30 

Danielle Bustilho 
2,99 

FESTIVAL DE DRINKS => E com a Mavalerio fica tudo muito mais lindo, fácil e prático. Nessa 

aula vou ensinar você a fazer Drinks DELICIOSOS com os produtos da mavalerio. Você não vai 

perder ne? Então corre logo e garanta sua vaga 

15-07(Sex) 
14:00 

Danielle Bustilho 
24,99 

AULA DE EMPADAS => Venha passar uma tarde mais que especial com uma aula pra lá de 

gostosa. Nessa aula vou passar para você uma deliciosa massa de empada que você terá sucesso 

total em vendas. Vamos fazer recheios de frango, camarão, queijo com alho, queijo com bacon 

etc.. Não fique de Fora e faça sua reserva com antecedência.  

18-07(Seg) 
9:30 

Wilson Brandão 
34,99 

DOCES DE DELICATESSEM => Musse de Chocolate, Musse de Maracujá e  
Palhinha Italiana nos copinhos. Ideias para fazer uns "corres", e vender nas 
lojas/delicatessens. 

18-07(Seg) 
14:00 

Wilson Brandão 
34,99 

FESTIVAL DE MASSAS CONGELADAS=> Nhoque industrial, lasanha e empadão, massas tradicional e 
suas variações. Aprenda a fazer deliciosos molhos brancos e vermelhos. Montagem de quentinha com 

massa e recheios em diversos tipos de embalagens. Noção de custo, CONGELAMENTO e armazenamento. 
De brinde RECEITA DE PANQUECA!!! Saia do vermelho e venha faturar! Aula com degustação! 

19-07(Ter) 

9:30 

Adriana Balões 

29,99 

AULA PRÁTICA DE BOLAS FUNDO DO MAR => Nessa aula vamos te ensinar a montar um 

lindo polvo com técnicas avançadas, técnica 3D do olho. Nosso objetivo é sempre fazer você está 

à frente no mundo dos balões. Aula 100% prática e com apostila. Faça já a sua inscrição.  

19-07(Ter) 
14:00 

Adriana Balões 
39,99 

AULA PRÁTICA DE BOLA: CIRCO => nesta aula vamos te ensinar montar uma linda tenda de circo, o 
que tanto serve para entrada do salão, quando painel principal da decoração, aula 100% prática e com 

apostila 

20-07(Qua) 
14:00 

Breno Albuquerque 
24,99 

MARKETING DIGITAL E FOTOS PARA INSTAGRAM PARA INICIANTE =>Nessa aula você vai 
aprender os truques básicos, para ter um Instagram bem atrativo de forma fácil, e alavancar suas vendas, 

você também aprenderá a fazer fotos usando apenas seu celular e alguns truques de montagem de 
cenário. Aula semi pratica 

21-07(Qui) 

14:00 

Conceição Braga 

39,99 

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! 

22-07(Sex) 

9:30 

Damião Costa 

19,99 

CURSO DE CONFEITAGEM PARA INICIANTES=> Aprenda como preparar a massa de bolo, assar, 

esfriar de forma correta, como congelar e descongelar, montar usando um aro fixo, usar a calda no bolo, 
rechear corretamente, prensar, cobrir e decorar com pasta americana e moldes de silicone. Será fornecida 

em aula uma tabela com rendimento do bolo em fatias. Aula com degustação 

22-07(Sex) 
14:00 

Damião Costa 
19,99 

AULA DE BEM CASADOS, BEM NASCIDOS, BEM VIVIDOS 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.   

25-07(Seg) 

10:00 

Rita Araújo 

24,99 

CASEIRINHOS SUPREMOS => venha aprender a fazer deliciosos bolos caseirinhos com sabores 

maravilhoso e diferenciados na massa. Caseirinhos de paçoca, caseirinho suprema de creme 

belga, caseirinho supra indiano e caseirinho casadinho suprema. Será feito em aula dois sabores 

diferentes passo a passo. Garanta já sua vaga e Inscreva-se já! 

25-07(Seg) 
14:00 

Rita Araújo 
24,99 

FESTIVAL DE TRUFAS OCASIÕES => venha aprender a fazer a massa de trufa para rechear 

suas casquinhas, bolos, cupcakes e biscoitos. Trufa de banana, trufa de castanha do Pará, trufa 

de creme de avelã, trufa de café, trufas de limão siciliano, trufa de amêndoas. Vamos fazer passo 

a passo quatro sabores diferentes para você aprender a fazer essas delícias. Garanta sua vaga e 

Inscreva-se já. 

26-07(Ter) 
09:30 - 12:00 
14:00 - 17:00 

AULA PRÁTICA  

INTENSIVO 

 Melissa Ferraz  

R$ 149,99 

 (3x CARTÃO DE 

CRÉDITO) 

 (COM PAUSA P/ 

ALMOÇO) 

AULA PRÁTICA – INTENSIVO – BROWNIE DESCOMPLICADO - Venha aprender na prática a 

fazer, rechear e comercializar. Aula dividida em duas etapas, PRIMEIRA ETAPA: Aprenda como 

fazer duas massas úmidas, uma comercial e outra gourmet, a quantidade ideal dos ingredientes, 

modo de preparo, todos os segredos para massa Índia e casquinha crocante, recheios, sugestões 

de embalagens e valores para venda. SEGUNDA ETAPA: ponto correto do recheio, variações para 

venda, embalagens ideais e sugestão de valores. LISTA DE MATERIAL: 3 sacos de confeitar 

descartáveis, touca e avental. Aula com certificado de participação digital! Apostila digital incluída. 

ESSA AULA TEM O LIMITE DE 10 ALUNOS.  

27-07(Qua) 

9:30 

Sandra Gomes 

2,99 

BOMBOM UNICÓRCIO => Aula de modelagem 2d com brilhos Festvida. 

Será ensinado a fazer um bombom e uma modelagem para transformar um bombom simples em 

um doce artístico 

27-07(Qua) 

14:00 

Naldo Souza 

2,99 

BOLOS DECORADOS COM CHANTILLY => Venham conhecer e tirar todas as suas dúvidas 

sobre o chantilly estabilizado. Chantyfest é um chantilly que já vem estabilizado para facilitar a 

sua vida e lhe ajudar na correria do dia a dia, é só descongelar, bater e decorar. Obs: Não precisa 

hidratar, pois já está pronto. Aula promocional CHANTYFEST 

28-07(Qui) 

9:30 

Ana Cristina 

2,99 

BOLO CAMISA => Aprenda a fazer uma linda camisa em formato de bolo para o dia dos 
pais não perca muitas dicas venha conferir. Aula Promocional Celebrate. 

28-07(Qui) 

14:00 

Ana Cristina 

24,99 

AULA DE BOLOS DA VOVÓ => Um verdadeiro Faça e Venda. Aprenda a transformar uma 

deliciosa massa em 3 sabores diferentes: Churros, Romeu e Julieta e chocolatudo com lindas 

decorações. 

29-07(Sex) 
9:30 

Anderson Alves 
2,99 

BOLO JULINO COM FOGUEIRA QUE ACENDE DE VERDADE=> Quer aprender essa novidade e 
encantar seus clientes? Não fique de fora dessa aula. Você vai aprender todos os truques para montar um 

bolo de verdade e conseguir acender a fogueira. Aula promocional Fine Line 

29-07(Sex) 
14:00 

Anderson Alves 
39,99 

 AULA DE MACARONS => Vocês pediram e nós atendemos. Aprenda a fazer este doce 

Maravilhoso muito saboroso e fácil de fazer sem dificuldades, tudo feito em aula passo a passo.  

 
Obs.: As Aulas devem ser marcadas com antecedência, pois as vagas são limitadas. 

( Não é permitida a presença de crianças, bebês, nem acompanhantes) .– Atenção!!!Só trocaremos o dinheiro da reserva de aula 
por outra aula caso sejamos avisados da desistência no mínimo 2 dias antes da aula. 

Podem tirar fotos, não será permitido filmar ou gravar as aulas! 
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! 

Nossas aulas terão o número reduzido de alunos (Limite de 20 alunos), 

respeitando todas as regras de proteção contra o covid-19, USO 

OBRIGATÓRIO DE MASCARA, garanta já sua vaga! 



 

 
 

 

 

 

 


