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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 JUNHO/2022 

01-06(Qua) 

10:00 

Rita Araújo 

2,99 

DELÍCIAS DE ÉPOCA => venha aprender a fazer deliciosas peças com esse tema 
junino que você pode vender no seu kit festa ou venda no varejo. Trufinhas, bombons e 
caixetas para você arrasar e ganhar seus clientes. (BwB ) 

01-06(Qua) 
14:00 

Rita Araújo 
19,99 

EMPADAS DOCE GOURMET II => olha que maravilha para seu faça e venda!!! Elas chegaram em 

novos sabores e você não pode deixar de conferir essas delícias. Empadas deliciosas com muito sabor e 
qualidade: empada de queijadinha, empada de chocolate branco, empada de olho de sogra, empada de 

banana, empada de chocolate meio amargo, empada de abacaxi e será feito em aula a massa e dois 
sabores passo a passo para você se deliciar e aumentar suas opções no seu cardápio.  

03-06(Sex) 
9:30 

Danielle Bustilho 
2,99 

PE DE MOÇA E BOMBOM CROCANTE DE PAÇOCA => E vamos começar o mês com as 

nossas delicias juninas. Mavalerio e eu vamos trazer para você 2 delicias que tenho certeza que 

vai se apaixonar. Vamos fazer um MARAVILHOSO pé de moça e um delicioso bombom crocante 

de paçoca.  Não deixe para amanhã o que você pode aprender hoje. Venha e garanta sua vaga! 

03-06(Sex) 
14:00 

Danielle Bustilho 
49,99 

PIPOCA GOURMET =>Vamos gourmetizar nossas pipocas com o passo a passo e o milho certo. Nessa 

aula MARAVILHOSA você vai aprender a manusear o milho moshroom manualmente sem aparelhos 
próprios usando o que você tem em casa para que sua pipoca fique muito redondinha e saborosa. Nessa 

aula semi pratica você vai aprender a estourar o milho, caramelar, saborizar e embalar perfeitamente 

para que chegue em seu cliente tudo bem saboroso e lindo. Esperamos vocês com muito carinho. 

06-06(Seg) 
9:30 

Wilson Brandão 
34,99 

TORTAS COMERCIAIS=> 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-se da versátil cobertura de marshmallow, que resiste a 24 horas fora da geladeira. Aula com 
degustação. Não perca! Aula com Degustação 

06-06(Seg) 
14:00 

Wilson Brandão 
34,99 

PADARIA ARTESANAL E PÃES DOCES PARA LANCHONETE => Façam da sua casa uma 

mini padaria com deliciosos: Sonhos, pães doces recheados com frutas, lua de mel, roscas, 

brioches de: Fubá, coco, gergelim e croissant recheado com creme e goiabada. Apostila 

completíssima. Várias dicas de armazenamento e noções de custo. Aula com degustação. 

07-06(Ter) 

9:30 

Ana Cristina 

2,99 

AULA SHOW DE BICOS => Venha com a Celebrate assistir essa maravilhosa aula de 
show de bicos veja como é fácil decorar um lindo bolo todo com trabalhos de bicos você 
irá ficar mais fera ainda na confeitaria 

07-06(Ter) 
14:00 

Ana Cristina 
29,99 

AULA DE RENDA FLEXÍVEL => venha desvendar os mistérios desse lindo 
trabalho comestível que enriquece nossos bolos tornando as elegantes e 

deslumbrantes   

08-06(Qua) 

9:30 

Queren-Hapuque 

2,99 

PINTURA EM NEON => Nesta aula te ensinarei uma decoração com pintura 
(bobinha) aveludada e neon. E não vamos ficar somente nisso, te ensinarei a 

receita incrível de chantili estabilizado. Aula  

08-06(Qua) 
14:00 

Conceição Braga 
39,99 

PÃO A METRO GOURMET SEMI FOLHADO =>Aprendam em apenas uma aula, uma super 

massa leve, económica, crocante e muito maleável de trabalhar. Faremos o passo a passo em 

aula com todas as dicas para que você tenha pães deliciosos e fofinhos. Iremos rechear e 

decorar, de brinde faremos tábuas e barcas de frios dobrados com rosas decorativas 

comestíveis que está sendo a sensação do momento. 

Aula ótima para faturar em eventos, chás colónias e presentes no dia dos namorados.... 

10-06(Sex) 
9:30 

Anderson Alves 
2,99 

BALA BAIANA => Aprenda  aula a fazer esse delicioso doce, sabor coco e leite ninho, 
com um caramelo, fácil e prático de fazer. Aula com utilização dos produtos Fine Line. 

10-06(Sex) 
14:00 

Anderson Alves 
29,99 

MINI CASEIRINHO PARA FESTA JUNINA => Aprenda a fazer caseirinhos nos sabores 
de: paçoca, Cocada, Pamonha e Aipim. Não perca essas delicias que são vendidas o ano 
inteiro. 

13-06(Seg) 
9:30 

Raquel Araújo 
49,99 

AULA PRÁTICA DE. MINI BOLO CAIXA DE SUCULENTAS =>  Venha aprender a 
decorar esse lindo bolo e suas suculentas. O aluno deverá trazer perfex, avental e touca. 
cada aluna(o) levará seu bolo. Limite de 10 alunas. 

13-06(Seg) 

14:00 

Raquel Araújo 

24,99 

AULA PRÁTICA DE BICO => Venha aprender na prática como fazer um lindo bolo de cestaria 

e seu acabamento. Trazer material: 1 bico 48 ou pitanga 21, 1 manga e 1 matriz. O aluno 

deverá trazer touca, perfex, 1 isopor 15×8 e avental. Limite de 10 alunos. 

14-06(Ter) 

10:00 

Rita Araújo 

29,99 

CONFEITAGEM PARA PRINCIPIANTE CHANTININHO COM BLINDAGEM => venha 

aprender a fazer a Blindagem ideal para ir na geladeira, montar o bolo e preparar, espátular o 

chantininho e a hidratar para uma boa aplicação. Venha conferir essa maravilha e garantir uma 

delícia bolo para seus clientes. Não perca essa oportunidade que está super em alta.  

14-06(Ter) 

14:00 

Rita Araújo 

24,99 

FESTIVAL DE TORTAS NO POTE II =>Venha aprender a fazer deliciosas tortas na marmita 

para você ganhar um dindin extra. Torta no pote de creme croc avelã, torta no pote morango, 

torta no pote flocos com uva, torta no pote de supremo de limão. Será feito em aula dois 

sabores diferentes e apostila com todas as receitas. Faça e venda! Então garanta sua vaga!  

15-06(Qua) 
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 

15-06(Qua) 

14:00 

Damião Costa 

19,99 

SALGADINHOS FRITOS RÁPIDO =>  Aula para você que já se encontra no ramo de 

salgadinhos ou para você que está entrando agora. Aprenda a fazer uma massa fácil, de baixo 

custo e bem aceita no mercado; nesta massa a farinha de trigo não vai ao fogo, e você irá fazer 

vários tipos de salgadinhos fritos entre eles: Coxinha, risoles, bolinha de queijo e outros. Aula 

com dicas de venda e congelamento será explicado como fazer dessa massa um falso nhoque. 

Aula com Degustação!  

Centro Culinário Sonho da 
Festa 

 



17-06(Sex) 

9:30 

Silvana Mago 

2,99 

BOLO EM FORMATO DE DONNUTS => Vamos aprender um bolo no formato Donuts. 
Com um recheio delicioso com a emulação da Mago e morangos fresco. Vai ser uma aula 
cheia de dicas. Não fique de fora. 

17-06(Sex) 
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. 

20-06(Seg) 

9:30 

Wilson Brandão 

34,99 

LANCHEIRO- SALGADOS DE LANCHONETE => Ótima aula para quem pretende entrar no 

ramo de lanchonete e deseja empreender. Aprenda: joelho/ italiano (queijo e presunto), esfihas 

(carne, ricota, espinafre), cachorro-quente de forno (simples e recheado), pastelão (pizza 

fechada com vários tipos de recheios e reaproveitamentos), croissants recheados 

(semifolhados, feito com gordura para folhar). Tudo feito em aula. Apostila completa. Aula com 

degustação. 

20-06(Seg) 

14:00 

Wilson Brandão 

49,99 

FESTIVAL DE PÃES E CALDOS => Vamos aproveitar que a temperatura abaixou para 

aprender a fazer CALDOS & PÃES?? Venha aprender a fazer PÃO SACADURA, CIABATTA, e 

PIZZA SECA para tomar seus caldos. Apostila completa com receitas de VACA ATOLADA, CALDO 

VERDE, FEIJÃO AMIGO, CANJIQUINHA, CALDO DE PINTO. Ao fim da aula os caldos serão 

servidos dentro do pão. Em aula apenas serão preparados apenas dois tipos de caldos. Não 

perca!! 

21-06(Ter) 
9:30 

Isabel Cristina 
24,99 

TEMPEROS E SABORES CASEIROS => Vou falar de alimentação saudável, sobre os temperos 

naturais e seus benefícios para a saúde, ensinarei a fazer temperos 100% naturais como: Sal 

de ervas, Massalas, Ketchup, Caldo de legumes, tempero do amor caseiro (Sazón) de diversos 

sabores, entre outros. Vou fazer algumas deliciosas preparações para degustação, distribuição 

de temperinhos e apostila com todos os benefícios dos temperos e receitas. 

21-06(Ter) 

14:00 

Isabel Cristina 

34,99 

DOCINHOS DE FESTA FUNCIONAIS => Que tal aprender a fazer docinhos Saudáveis e 

Deliciosos? Esses DOCES podem ser consumidos por crianças e bebês, pois são sem açúcar, 

sem glúten e sem lactose. Nesta aula vocês irão aprender a fazer: brigadeiro, trufas, cajuzinho, 

bananinha, abacaxi com coco, passas com castanha. Apostila com todas as receitas e 

degustação! 

22-06(Qua) 
10:00 

Rita Araújo 
2,99 

BOLO FORMIGUEIRO COM PÉ DE MOÇA => venha aprender essa delícia para arrasar com 

seus clientes e amigos. Deliciosa massa feita em aula com recheio de pé de moça para encantar 

nos eventos juninos em um formato de Piscininha muito pedido em todas as épocas, pois todas 

as fatias levam recheio bem molinho e delicioso. Garanta sua vaga e inscreva-se já. 

(Promocional cacau Foods) 

22-06(Qua) 

14:00 

Rita Araújo 

24,99 

FAÇA E VENDA "BALAS SUPREMAS CARAMELADAS" => venha aprender deliciosas balas 

carameladas para venda no varejo ou como lembrança de festa. Banana caramelada, coco com 

morango, nozes com chocolate meio amargo, ninho com maracujá, crocante de castanha e 

brigadeiro recheado. Será feito em aula três sabores e apostila com todas as receitas inclusive 

da calda. Não perca essa oportunidade e garanta sua vaga.  

23-06(Qui) 
9:30 

Andréa Vasconcellos 
2,99 

BROWNIE BRANCO, TRADICIONAL E BROWNIE DE PIZZA => Festival de Brownie e suas 

apresentações: Brownie para vender no dia a dia, com sugestão de vários sabores como: brownie de 
nozes, amendoim, castanha e coco. Baby Brownie para festas como: casamento, 15 anos e outros 

eventos.  Brownie pizza, esse vai fazer a alegria da criançada. Venha e participe e veja como Essas 
iguarias que estão sempre em alta vão fazer toda a diferença em seus eventos e no dia a dia.  Aula 

promocional Harald 

23-06(Qui) 
14:00 

Andréa Vasconcellos 
34,99 

FESTIVAL DE BOLOS CLÁSSICOS, BOLO DE POTE E BOLO NA TAÇA=> Decorados com 

chantininho e uma massa amanteigada, recheio de brigadeiro branco com morango, café, abacaxi e tipo 

Rafaelo. Montagem no acetado, no pote e na taça. Será ensinando técnica de congelamento das 
massas, dos recheios e dos potes já pronto. Faça e venda essas iguarias. Não Perca! Aula com 

degustação. 

24-06(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 
39,99 

FAÇA E VENDA MARMITAS => Com novidade e criatividades salgadas e doces! Aprendam em apenas 

uma aula verdadeira delicias econômicas e de fácil preparo, que irão te trazer lucro certo e garantido. 
Faremos nhoques pré prontos com molhos, o clássico de batata. Tortas cremosas salgadas e tortas 

bannoffe que é a grande sensação do momento. Dicas e sugestões de congelamento, resfriamento, 

armazenamento, lucros e vendas. Ganhe dinheiro, mesmo sem sair de casa. Aguardo vocês para esta 
aula. 

27-06(Seg) 

9:30 

Adriana Balões 

39,99 

AULA PRÁTICA DE BOLAS- ARCO ARCO-ÍRIS TENDÊNCIA 2022 - Nessa aula você vai aprender 
todo o passo a passo da montagem dessa tendência de 2022 com todas as técnicas e dicas para você 

encantar seus clientes e amigos. Será ensinado em aula a montagem correta, precificação, modelos e 

ideias. Então venha buscar qualificação que tanto você procura no mundo dos balões, são técnicas que 
fazem toda a diferença no seu profissionalismo.  Garanta logo a sua vaga e não perca 

27-06(seg) 
14:00 

Adriana Balões 
39,99 

AULA PRÁTICA DE BOLA – ESCULTURA DE FOGUEIRA E ARCO MILHO => Nesta aula vamos te 
ensinar montar um lindo arco milho e uma escultura de fogueira serve para entrada do salão quanto 

para o painel principal da decoração. Aula 100% prática e com apostila. Garanta a sua vaga. 

28-06(Ter) 
9:30 

Sandra Gomes 
2,99 

CORAÇÃO LAPIDADO => Venha aprender a fazer um lindo coração de chocolate 
lapidado com técnica de decoração de rice paper. Aula patrocinada pela Fest vida. 

28-06(Ter) 
14:00 

Sandra Gomes 
29,99 

PÃO DE MEL => Aprenda nesta aula a fazer um delicioso pão de mel que é um 
verdadeiro faça e venda. Massa, recheio e banho. Não percam! 

29-06(Qua) 
10:00 às 17:00 
com intervalo 

p/ almoço. 

Queren Hapuque 

120,00 

AULA PRATICA PARA INICIANTES EM CONFEITAGEM => Nesta aula você irá aprender o 

liso perfeito, trabalhar com bicos de confeitar e coloração. Trazer material: 1 isopor de 15cm 

com 10 de altura, 1 cake board de 25cm, 2 mangas de confeitar descartável, bicos: 22 e 35, 

perfex, 2 corantes de sua preferência, 1 tesoura pequena. Limite de 10 alunas. 

 
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 início 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. 
 



 

 
 

 

 

 


