
                                                                                                                                                                                                                   
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 JUNHO/2019 
01-06(Sab) 

9:30 
Andrea Vasconcellos 

24,99 

VENHA SABER A DIFERENÇA DE TRUFAS E BOMBONS=> Aprenda a fazer deliciosas Trufas e Bombons variados com 
sabores inigualáveis. BOMBONS TRUFADOS E BOMBONS RECHEADOS nos sabores de Amendoim. Coco, Maracujá. Aprenda 
também decoração com transfer, personalizados, dourados, gliter e perolados. Aula com degustação 

03-06(Seg) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

PIPOCA GOURMET => venha fazer parte dessa aula que será pra lá de especial. Com as festas juninas 

chegando nada melhor do que uma deliciosa pipoca cheia de muito sabor e muuuuito Chocolate. Não 

fiquem de fora e faça sua inscrição. Aula com utilização dos produtos Mavalério.  

03-06(Seg) 
14:00 

Danielle Bustilho 
19,99 

AULA DE DOCES EROTICOS => Cupcakes e chocolates eróticos? O Dia dos Namorados é uma ótima 
oportunidade para associar seu negócio a desejos e histórias que seus clientes querem viver! Afinal, essa data 

estimula a nossa criatividade e ousadia, surpreendendo os casais com kits de doces afrodisíacos, por exemplo. Por 
isso, nesse curso, você vai aprender a fazer doces para momentos de romance e amor, preparando recheios 

afrodisíacos de doces para lá de inusitados! Aprenda novas técnicas, inove seu cardápio e surpreenda sua 
clientela, aumentando suas vendas. 

04-06(Ter) 

9:30 

Glória Fonseca 

3,99 

DIA DOS NAMORADOS CHEGANDO ... E Junto com as festas juninas => Então vamos adoçar a boca e o 

coração de todos com trufas de milho verde com formato de espigas embaladas, garrafinhas recheadas numa taça 
de sorvete e para os apaixonados linda caixa coração com bombons de pistache. 

04-06(Ter) 

14:00 

Gloria Fonseca 

3,99 

BOLO CORUJA => Com muitas cores e usando a sabedoria chegaremos ao conhecimento 
descobrindo os mistérios da confeitagem, pois estes são os símbolos da coruja: mistérios, 
sabedoria e conhecimento. Vamos com a Celebrate mostrar tudo passo a passo. Não percam! 

05-06(Qua) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

AULÃO DE DOCES CARAMELADOS E FONDADOS => Olho de sogra caramelado, figo com brigadeiro branco e 
caramelado, balinha de coco, ouriços e doces caramelados pintados e com aplicação de papel arroz. Fondados com 

aplicação de papel arroz, pintados e com as inicias, camafeu de nozes. Fondant com chocolate branco, calda 

caramelada industrializada. Técnica de congelamento para os doces fondados e caramelados por 90 dias. Aula 
com degustação. 

05-06(Qua) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

29,99 

BRIGADEIROS GOURMET=> Neste curso especial de docinhos gourmet você irá aprender a fazer docinhos de 
churros, Romeu e Julieta, brigadeiro de nozes, brigadeiro recheado com uva, docinho de banana, cajuzinho com 

casquinha de chocolate crocante e docinho de morango. Tudo isso em uma só aula... Venha participar e veja como 
irá fazer diferença no seu trabalho. Aula com degustação! 

06-06(Qui) 
9:30 

Maria Amélia 
29,99 

AULA ESPECIAL DE COCADAS CREMOSAS E DE CORTE => Aprenda passo a passo a preparar estas  deliciosas 

receitas que com certeza vai fazer a diferença em qualquer festa. Dicas imperdíveis para congelar. São elas: 
Tradicional, Maracujá e a deliciosa cocada Puxa da Bahia. E ainda será ensinado como fazer docinhos finos com a 

massa da cocada. Depois desta aula sua vida vai mudar. Vai perder? Corra e faça logo a sua inscrição.  

06-06(Qui) 

14:00 

Maria Amélia 

29,99 

AULA ESPECIAL DE ROCAMBOLES SALGADOS E DOCE => São eles: Quatro Queijos (Quente), De Frios (Frio) 

e de Goiabada ou o que a sua imaginação permitir. São Receitas diferenciadas que poderão ser servidas no lanche 

ou poderá ser vendido o ano inteiro. Massas super leves que com certeza irá agradar aos mais exigentes 
paladares. Aula diferenciada para quem quer qualidade  e também praticidade. Venha comprovar e degustar estas 

delicias. Se inscreva já. Vagas limitadas  

07-06(Sex) 
9:30 

Alessandra Oliveira 
24,99 

BROWNIE E PALHA ITALIANA => Vamos ensinar todo o passo a passo dessas maravilhosas sobremesas, que 

são um sucesso em qualquer ocasião. Dicas de embalagens, armazenamento, apostila com receitas e degustação 

ao termino da aula. Não percam! 

07-06(Sex) 
14:00 

Alessandra Oliveira 
24,99 

BOLO JUNINO COM CHANTININHO => Vamos decorar um lindo bolo com a saborosa cobertura de chantininho. 

Ensinaremos todo o passo a passo dessa cobertura e um recheio maravilhoso que é ótimo para essa época do ano. 
Apostila com receitas e degustação! 

08-06(Sab) 
9:30 

Kátia Praça 
38,99 

ARCO DESCONSTRUIDO – JARDIM ENCANTADO => Sensação do momento. Super versátil, esse arco 

é todo decorado com Flores, Borboletas, Cogumelos, Sol e Nuvem. Aula inédita. Não percam! 

10-06(Seg) 

9:30 

Damião Costa 

19,99 

CONFEITAGEM INTERMEDIARIA TRABALHANDO COM BOLO DE ANDARES =>Para você que esta iniciando 
nesta maravilhosa arte de confeitagem, ou para você que já se encontra no mercado e se sente insegura em fazer 

bolo em andares nesta aula você vai tirar todas as suas duvidas para montar um bolo em andares e transportar 

com segurança, pois será ensinado como usar o banquinho para dar suporte ao peso do bolo, usar haste (guia) 
para que ao transportar seu bolo, o mesmo não saia do lugar, usar separados, aula com muitas dicas e muito rica 

em conteúdo. Aula com degustação! 

10-06(Seg) 
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! 

11-06(Ter) 

9:30 

Glória Fonseca 

3,99 

BOLO SOBREPOSTO COM FLORES => Aprenda com a Celebrate a decorar um lindo bolo com 
flores sobrepostas e CORES ATUAIS. Cortadores e corantes Celebrate não podem faltar no seu 
material de confeitagem. Deixe a decoração da sua festa ainda mais harmoniosa.  

11-06(Ter) 
14:00 

Glória Fonseca 
3,99 

DELICIAS COM A PASTORIZA => Vamos ver como é fácil transformar os doces Pastoriza em saborosas 

receitas, como paçoca de amendoim e o famoso pé de moleque pastoriza no copinho que virão embalados 

para festas e faça e venda. 

12-06(Qua) 

9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

AULA CERTEIRA PARA COMBATER A CRISE: Bolinho de aipim, pastel de feira e quibe, os clássicos da culinária 
popular. Bem recheadinhos e crocantes. Aula apropriada para quem pensa em montar uma barraquinha na feira 

ou um quiosque na festa da igreja. É só comprar a moenda e vá ser feliz! Aula com degustação! 

12-06(Qua) 

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  a 24 horas fora da 

geladeira.  Tudo isso em apenas uma única aula! Aula com degustação! 

13-06(Qui) 

9:30 

Kátia Praça 

19,99 

ARTE COM BALÕES – PROMOCIONAL SONHO DA FESTA => Esculturas e semi esculturas em estrutura de 
arame com modelagem em aula, passo a passo. Aprenda a fazer nomes, peças como coração, sol, estrela e 

silhueta de personagens para vários temas. 

13-06(Qui) 
14:00 

Kátia Praça 
29,99 

AULA DE BOLAS – PAINÉIS PARA VARIOS TEMAS => Vamos juntos, mãos à obras. Montaremos um painel 
todo em bolas para varias ocasiões e temas de festas. Arco Iris, xadrez, listras, degrade e muitas idéias e dicas. 

Venha participar e aprender fazendo. Aula com apostila e vários modelos e receitas. 

14-06(Sex) 

9:30 

Anderson Alves 

3,99 

DOCES FONDADOS COM JOIAS => Aprenda a fazer lindos e deliciosos doces com 

jóias de açúcar. Aula com utilização dos produtos Fine line. Não percam! 



14-06(Sex) 
14:00 

Anderson Alves 
3,99 

DELICIAS DE FESTA JUNINA => Nesta aula você aprendera a fazer pipocas coloridas e maçã 
do amor colorida. Tudo para encantar sua festa junina. Aula com utilização dos produtos Fine line. 

15-06(Sab) 
9:30 

Conceição Braga 
27,99 

CURSO COMPLETISSIMO DE EMPADAS => Quer sair da crise? Então você não pode perder esta super aula. 
Massa que dissolve na boca, como fazer empadinhas doces e salgadas, abertas e fechadas e será ensinada a 

técnica de fazer 1000 empadas com menos de 12 horas com apenas 100 forminhas de alumínio. Saia na frente 
neste começo de ano e monte kit com empadas congeladas e garanta uma renda extra para o carnaval.  Aula 

com degustação! 

17-06(Seg) 
9:30 

Elizete Garrão 
3,99 

BOLO JUNINO => As festas juninas estão chegando e aproveitando este tema faremos a decoração de 

um bolo junino com direito a retalhos, balão, fogueira, bandeirinhas entre outras.  Utilizando pasta 

americana de uma forma pratica e fácil. Aula com utilização dos produtos Mix. 

17-06(Seg) 

14:00 

Elizete Garrão 

3,99 

BOLO DECORADO COM PAPEL DE ARROZ INVERTIDO => 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 3 leites Hulala. O tema será junino com decoração de papel de arroz invertido para aplicação sobre 
chantili. Aula com degustação e sorteio! 

18-06(Ter) 
9:30 

Conceição Braga 
19,99 

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. Vamos faturar com esta mega aula. Aula com 

degustação! 

18-06(Ter) 
14:00 

Conceição Braga 
19,99 

SALGADOS DE FEIRA => Vocês pediram e estamos mais uma vez com esta aula. Pasteis de feira com massa 

que não utiliza cachaça e nem álcool e fica super crocante, mesmo sem o uso de cilindro e o melhor podem ser 
recheados e congelados por até um ano e só fritar. Ensinaremos kibes com dicas de recheios e como congelar eles 

fritos. Aula com degustação! 

19-06(Qua) 

9:30 

Claudia Thomaz 

3,99 

BOLO NA TAÇA => Surpreenda seus clientes ou convidados com essas delicias geladas! 
Decoração e recheios utilizando o chantili DECORART. Essa você não pode perder! Aula 
promocional Master Martini. 

19-06(Qua) 

14:00 

Claudia Thomaz 

29,99 

BOLO HAMBURGUER => Decorado com pasta de leite em pó em formato de X-tudo: com 
queijo, tomates e alface (tudo modelado). Com deliciosa massa de bolo chocolatudo, pintura com 
aerógrafo. Aula com degustação! 

21-06(Sex) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

VENHAM APRENDER COMO FACILITAR SUA VIDA ... Com as novas formas que vão além de ajudar a natureza 
fazer vocês pouparem tempo na hora de fazer suas entregas. Nesta aula com a SULFORMAS você vai aprender 

assar, esfriar, congelar com praticidade e rapidez. Então não fiquem fora e faça logo sua inscrição! 

21-06(Sex) 
14:00 

Luciana Lisboa 
3,99 

DELICIAS COM SELECTA => Em aula você aprenderá a fazer deliciosas trufas de avelã e doce 
de amendoim com chocolate e paçoca. Você não pode ficar de fora desta aula. 

22-06(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 

24-06(Seg) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

MINI TORTINHAS => Montagem nas embalagens descartáveis. Massa de pão de ló, calda, recheio e 

cobertura de chantili. Recheio de morango, ganache e sugestões de outros sabores.  Aula com 

degustação! 

24-06(Seg) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

24,99 

DOCES FINOS EXCLUSIVOS=> Nesta aula super especial, repleta de sabores exclusivos e marcantes, você 
aprenderá: DOCE DE MASSA PORTUGUESA DECORADO COM HÓSTIA, BRIGADEIRO EM FORMATO DE BOTÃO DE 

ROSA E DECORADO COM DAMASCO, DOCE DE BATATA DOCE EM FORMATO DE UM LINDO CACHO DE UVAS E 
CAMAFEU DE NOZES COM COBERTURA DE CHOCOLATE. Imperdível! Aula cheia de dicas e técnicas. 

25-06(Ter) 
9:30 

Wilson Brandão 
24,99 

PÃES FEITOS E DECORADOS EM AULA => Sabe aquela hora em que a grana tá curta e você não vê 

para onde correr?  Esse é o momento ideal para aprender pão integral a metro, grissinis, 

ciabattas,  sacaduras, canapés e brioches coloridos.  Super adequados para coffee breaks, batizados, chás 

de bebês e aniversários, além de complementar sua mesa de frios. Aula com degustação! 

25-06(Ter) 

14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

AULÃO ANTI-CRISE => Bolinho de aipim, pastel de feira, tapioca e crepe no palito.  Os clássicos 

da culinária popular. Aula para quem quer empreender, montar uma barraquinha pra venda rápida que 

lhe trará várias possibilidades de trabalho. Aula com degustação! 

26-06(Qua) 
9:30 

Caio Cezar 
3,99 

BOLO NAKED CAKE => Pensando nas celebrações juninas vamos juntar um clássico doce brasileiro com 

tendência mundial. Nesta aula vamos aprender um delicioso naked cake de paçoca. O famoso bolo pelado com 
uma nova roupagem e sabor vamos saborizar a massa de pão de lo e também produzir em aula em recheio 

saboroso de paçoca. Dicas de preço. Aula com utilização dos produtos Arcolor. Aula com degustação! 

26-06(Qua) 
14:00 

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! 

27-06(Qui) 

9:30 

Mauro de Lucca 

3,99 

NESSA AULA VENHA APRENDER DELICIAS PARA AGRADAR A QUEM VOCÊ AMA => Uma saborosa  

sobremesa Torta Brownie de Banana com ganache  mel. Delicioso Bombom de Água de rosa e framboesa 

e Porta jóia com trufas rústicas de frutas vermelhas. Aula com utilização dos produtos Sicao. Não percam! 

27-06(Qui) 
14:00 

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! 

28-06(Sex) 
9:30 

Verônica Casseres 
24,99 

BOLO DAS PRINCESAS => Aprenda decoração das princesas em bolo em andares, com linda coroa no topo do 

bolo. Técnicas de modelagem em pastilhagem, aplicação decorativa em papel de arroz vertical das princesas com 

acabamento em pasta e glacê real. Idéias simples com efeito maravilhoso na decoração. Aula com degustação! 

28-06(Sex) 
14:00 

Verônica Casseres 
24,99 

BOLO CAIXA DE PRESENTE => Aprenda linda decoração em bolo de uma caixa de presente com estampa floral, 

em alto relevo, com tampa aberta decorada com finíssima fita de laço quase transparente, acabamento em poas. 
Aula com degustação! 

29-06(Sab) 
9:30 

Conceição Braga 
34,99 

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! 

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! 

 



 

 


