
 
                                                                                                                                                                                                                   

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 MAIO/2019 

02-05(Qui) 
9:30 

Danielle Bustilho 
19,99 

BOLO CHANTININHO ESTABILIZADO => Aprenda a fazer passo a passo um delicioso Bolo de Chantininho. No 
detalhe, vamos: colorir, aplicar e espatular o chantili com perfeição, tirando todas as suas dúvidas! Pode ser feito 

para diversas ocasiões. Oportunidade para aumentar sua renda! Aula com degustação! 

02-05(Qui) 

14:00 

Danielle Bustilho 

19,99 

NAKED CAKE RED VELVET => Aprenda passo a passo com muita eficiência a fazer uma deliciosa e 

fofinha massa que pode ser usada para cupcakes e pop cakes. Juntos vamos: bater, assar e rechear essa 

delícia de Naked Cake. Não perca! Aula com degustação! 

03-05(Sex) 

9:30 

Diana Carla 

3,99 

AULA DE CUP CAKES – AULA CACAU FOODS => Sabe aquele bolo bem fofinho e mega saboroso, 

então quer aprender? Venha aprender conosco essa maravilhosa massa, como rechear, decorar e se 

deliciar com eles também. 

03-05(Sex) 
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! 

04-05(Sab) 

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! 

06-05(Seg) 

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! 

06-05(Seg) 
14:00 

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! 

07-05(Ter) 

9:30 

Rita Araujo 

3,99 

CORAÇÕES RECHEADOS PARA MÃES E NAMORADOS => Aprenda a fazer deliciosos corações de chocolate com recheios 
da Bom Principio e vender muito nessas datas importantes. Coração de prestigio, coração gelado de frutas vermelhas, 
coração de ninho com creme de avelã. Será feito em aula todo o passo a passo dos recheios, casquinhas e na apostila uma 
receita de massa de bolo para você ter a opção de deixar mais delicioso. Não percam essa oportunidade e garanta sua vaga. 
Aula com utilização dos produtos Bom Principio. 

07-05(Ter) 

14:00 

Rita Araujo 

19,99 

FAÇA E VENDA – FESTIVAL DE BOLO NO POTE => Venha aprender a fazer a massa, rechear e montar lindos e deliciosos 
bolos nos potes. Bolo no pote de mousse de ganache meio amarga, bolo no pote de dois amores (chocolate branco e 
chocolate preto), bolo no pote de limão siciliano com morango, bolo no pote de creme de iogurte geléia de morango. Será 
feito em aula passo a passo de duas receitas para você tirar suas duvidas.  

08-05(Qua) 

9:30 

Andrea Vasconcellos 

3,99                   

MARAVILHAS COM PRODUTOS HARALD => Trufas de corte, mini bolo bombom e bolo sem 

glúten. Você não pode perder. Aula com degustação! 

08-05(Qua) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

34,99 

DOCES FINOS DE CONFEITARIA => Aprenda nesta aula a fazer deliciosos doces finos, são eles: 

Quindim de nozes, quindim de coco, doces gratinados, doces de banana passas com casquinha de 

chocolate crocante e balinhas de coco carameladas. Não percam! Aula com degustação! 

09-05(Qui) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

BOLO BOMBOM => Venha aprender com a Mavalério a fazer delicioso bolo bombom, onde você poderá 

presentear e vender durante todo o ano e em várias ocasiões. Não fiquem fora dessa aula que terá 

muitas novidades e coisas gostosas. 

09-05(Qui) 

14:00 

Danielle Bustilho 

19,99 

CREPES  DOCES => E quem não gosta de crepe né!! Montei uma aula bem especial onde vou passar 

com muito carinho 6 receitas de crepes que fazem sucesso. Farei em aula 4 dessas delicias onde vocês 

vão provar e aprovar. Então corra e garanta sua vaga. 

10-05(Sex) 

9:30 

Conceição Braga 

27,99 

MARMITINHAS FAÇA E VENDA => Quer faturar uma renda extra em seu orçamento, então corram 

para esta mega aula, panquecas e nhoques em embalagens super práticos e saborosos e econômicos com 

dicas de sabores, molhos e congelamento. Receita extra de escondidinho cremoso. Aula com degustação! 

10-05(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 
27,99 

FESTIVAL DE MINI TORTAS EM FORMAS DE ACETATO INDIVIUAIS => Tenha lucro certo, com uma 

massa que com gasto de menos de R$10,00 você prepara até 50 embalagens, dicas de recheios, 

congelamento e como transformar suas tortinhas em bolo bombom. Aula com degustação! 

11-05(Sab) 

9:30 

Antônia Brandão 

29,99 

TORTA SALGADA PARA O DIA DAS MÃES =>  Massa de pão que será feito em aula, recheio de frango 

defumado com abacaxi, com decoração de papel de arroz e glacê salgado. E mais: um delicioso 

rocambole de bacalhau com recheio de camarão. (a massa do rocambole é de bacalhau). Não percam! 

Aula com degustação! 

13-05(Seg) 

14:00 

Luciana Lisboa 

3,99 

TORTA DE SORVETE => Venham conhecer os produtos de sorvete das duas rodas e aprender essa 

delicia que é venda certa não só no verão como em todo o ano. Não percam!  

14-05(Ter) 

9:30 

Glória Fonseca 

3,99 

BOLO CLASSICO => A Celebrate mostra nesta aula que juntando a leveza das rosas com elegantes 

drapeados e com seus produtos, como é fácil criar e encantar nossos clientes mostrando passo a passo, 

nesta aula imperdível! 

14-05(Ter) 

14:00 

Glória Fonseca 

3,99 

MÊS DAS NOIVAS E MÊS DAS MÃES => Vamos criar para agradar. Nesta aula você poderá fazer feliz 

muitas clientes com: bouquet de flores no palito, bouquet de bombons e transfer, cesta em chocolate 

recheada com bombons e porta retrato com noivos ou mamãe. Aula com utilização dos produtos B.W.B. 

15-05(Qua) 

9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

EMPADAS, EMPADÕES E QUICHES => Quem resiste a um empadão quentinho e bem recheado?  Diversos tipos de 
massas, de acordo com sua necessidade: massa podre, que desmancha na boca, massa integral e massa comercial, com 
sugestões de recheios saudáveis. Bônus: receita de barquete e dois tipos de recheios: o chiquérrimo cebola caramelada com 
gorgonzola e o de bacalhau com cream cheese. Imperdível!! Aula com degustação! 

15-05(Qua) 
14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

PASTEL CHINÊS, PASTEL FOLHADO, PASTEL DE FORNO E PASTEL SORRISO, O DADOBRINHA TORCIDA => Lembra 
daquele tempo em que não existia coxinha com catupiry nas festas e a grande atração eram os pastéis? Que tal dar uma 
repaginada neles e vir para esta aula aprender a massa e as sugestões de recheios pra todo tipo de gosto: provolone com 
cebola, carne moida com ovos e azeitonas e muito mais. Aula com degustação! 

16-05(Qui) 

9:30 

Danielle Bustilho 

24,99 

AULA DE MACARONS => Que tal aprender com facilidade como fazer esse doce chiquerrimo e delicioso? Venha 

aprender como fazer lindíssimos macarons com muita praticidade e técnicas. Esperamos vocês. Aula com 
degustação! 

16-05(Qui) 

14:00 

Danielle Bustilho 

24,99 

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 com degustação! 



17-05(Sex) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

PIRULITOS EM DOCE MODELADOS => Saindo dos pirulitos em chocolate vêm apresentar pirulitos em doce Pastoriza, que 
com certeza vai agradar quem faz, quem vende e quem recebe. Vamos brincar com doces, chocolate e glacê real, nas 
diversas figurinhas para festas em geral: palhaço, bebê, leão e unicórnio. Tudo com os doces pastoriza. 

17-05(Sex) 

14:00 

Glória Fonseca 

24,99 

AULA PRATICA DE BICOS – COM LATERAIS DE BOLO => Venham aprender com os bicos Celebrate os trabalhos 
lindíssimos que podemos fazer, a facilidade de criar laterais que vão deixar seus bolos com trabalhos inesquecíveis. Lista de 
materiais: Bicos 8 B , 48, 88 e 104. 3 sacos celebrate e 3 matrizes, 1 bolo de isopor 20cm coberto com pasta americana, 
perfex, 1 pote com tampa, tesourinha. Limite de 15 alunas. Obs.: o glacê utilizado em aula terá seu valor total rateado 
entre as alunas. 

18-05(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 

20-05(Seg) 

9:30 

Verônica Casseres 

24,99 

BOLO ROMANTICO LUXOSO => 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 especiais como dia dos namorados entre outros. Aula com degustação!  

20-05(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. 

21-05(Ter) 
9:30 

Elizete Garrão 
3,99 

BOLO CORAÇÃO => Um delicioso bolo com formato de coração em sobreposição, decorado com lindas 

flores e uma receita super fácil de chantininho vai ser a nossa aula utilizando produtos Hulalá.  

21-05(Ter) 
14:00 

Elizete Garrão 
3,99 

BOLO ESCULPIDO COM FORMATO DE CUP CAKE => Aprenda como esculpir, estruturar, montar, decorar e 
pintar com os pós aveludados da Mix este lindo bolo com técnicas para quem quer conhecer um pouco mais sobre 

bolos esculpidos. Aula com utilização dos produtos Mix. 

22-05(Qua) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
29,99 

BEM CASADOS => Massa com fécula de batata, massa pingada e outras receitas na apostila, recheio tradicional 

de doce de leite, cobertura com fondant de limão e embalagens com crepom parafinado e tecido. Técnica de 
congelamento para bem casados por 90 dias.  

22-05(Qua) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
29,99 

DELICIAS PARA MESA DE GULOSEIMAS – FAÇA E VENDA => Maçã do amor tradicional, pé 
de moleque com leite condensado, pirulitos de biscoito e trufas de paçoca. Dicas de como 
armazenar corretamente. 

23-05(Qui) 
9:30 

Kátia Praça 
24,99 

AULA DE BOLAS - ARTE COM BALÕES => Idéias criativas para decorar eventos. Faremos 10 modelos diferentes 

para colunas, painéis, arco quadrado e redondo, decoração para teto entre outros. Decorando para vários temas. 
Você não pode perder! 

23-05(Qui) 

14:00 

Kátia Praça 

34,99 

AULA DE BOLAS – ARTE COM BALÕES – ARCO DESCONSTRUIDO => Vamos montar um meio Arco ondulado, 

desconstruído, com balões alumínio, marmorizado, impressos e muitas outras novidades em balões nacionais e 
importados. Aula com apostila e receitas. 

24-05(Sex) 
9:30 

Conceição Braga 
27,99 

BOLO SALGADO ESPECIAL => Que tal servir para o lanche essa deliciosa torta, ótima sugestão para 

presentear ou até mesmo faturar uma renda extra, por que depois de pronta e decorada fica linda. Massa 

feita em aula, recheio agri doce, decoração com frios. Aula com degustação! 

24-05(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 
27,99 

SHOW DE QUITUTES COM AIPIM => Faremos bombocado cremoso de aipim, crespinho de aipim com 

calabresa, bolinho de aipim com bacalhau. Tudo feito em aula. Aula com degustação! 

25-05(Sab) 
9:30 

Antônia Brandão 
24,99 

SALGADOS FINOS => Venham aprender esses salgados para tornar seu Buffet mis requintado. São 

eles: risole de cenoura, camarão empanado em creme de cerveja, bolo de aipim, croquete de carne 

cremosa, lingüiça africana e deliciosa de queijo que não leva massa. Aula com degustação! 

27-05(Seg) 

9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

PIZZAIOLLO EXPRESS =>Não há o que se dizer dessa super aula, que sempre tem público cativo interessado em entender 
tudo sobre o assunto.  Massa integral, massa comercial, massa magra e massa especial, cada uma com suas propriedades e 
finalidades.  Dicas de fermentação utilizando o fermento fresco e o seco, a quantidade de líquido que cada farinha suporta, 
borda recheada e as diversas modelagens.  Apostila completa com informações sobre pré assamento e sugestões de 
montagem.  Aula com degustação! 

27-05(Seg) 
14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

CURSO ESPECIAL DE BOLOS CASEIROS DA VOVÓ=> Não há quem não tenha uma boa receita de BOLO DE CENOURA, 
né? E de BOLO DE ESPINAFRE COM CALDA DE CHOCOLATE? Huum... Ficou curiosa? É uma delícia e super saudável! Venha 
aprender a driblar a mesmice fazendo, além deste bolo, o BOLO DE LARANJA COM CALDA GLAÇADA e alguns petiscos para o 
lanche das crianças, como biscoitos folhados. Aula especial para recém-casadas, que querem surpreender os maridos 
fazendo bolos fofinhos e deliciosos!! Aula com degustação! 

28-05(Ter) 

9:30 

Glória Fonseca 

3,99 

VAMOS COM A CELEBRATE ... Invadir um horizonte de plena ternura e beleza, onde o branco nunca sai 

de moda, com babados, perolas e rendado feito com bicos de confeitar, não percam esta aula para não se 

arrepender, tudo feito e mostrado passo a passo.  

28-05(Ter) 
14:00 

Glória Fonseca 
24,99 

AULA PRATICA DE FLORES COM GLACE REAL =>  Com bicos celebrate entramos no magnífico jardim 

de açúcar, com eles faremos: rosa tradicional, a rosa vitoriana, a rosa abrindo pétalas e mini rosinhas 

para docinhos. Trazer materiais: Bicos: 104, 12, 101 e 97, base reta e ainda termos demonstração de 

dois tipos de bicos para fazer folhas, perfex, tesourinha, 1 pote de plástico com tampa, colher. Limite de 

15 alunas. Obs.: o glacê utilizado em aula terá o valor total rateado entre as alunas.  

29-05(Qua) 
9:30 

Alessandra Oliveira 
29,99 

BOLO RUSTICO SEM PASTA AMERICANA => A tendência de bolos sem pasta continuam e as 

novidades não param. Nessa aula vamos aprender a Técnica de blindagem rústica, onde o bolo fica 

extremamente lindo e perfeito. Ótimo para essa época do ano com clima fresco. Aula com degustação! 

29-05(Qua) 
14:00 

Caio Cezar 
3,99 

COLORINDO COM ARCOLOR – LINHA BABY => Quem ai não ama fazer bolos infantis? Nesta aula 

vamos ter eles como foco. O que é tendência no momento são os candy colors, tons clarinhos que 

lembram cores de doces. Inúmeros temas infantis foram repaginados para essa nova planilha e vamos 

explorar nesta aula. 

30-05(Qui) 
9:30 

Anderson Alves 
3,99 

DELICIAS COM A FINE LINE => Aprenda nesta aula a fazer uma torre de doces finos, doces 
práticos e fáceis, doces fondados que não vão ao fogo. Imperdível! 

30-05(Qui) 

14:00 

Anderson Aves 

3,99 

ESCULTURA EM BOLO => Em aula aprenda a esculpir um elefante que esta fazendo o maior 
sucesso: o Dumbo. Todo de bolo, não percam esta super aula. Aula com utilização dos produtos 
Fine Line. 

31-05(Sex) 

9:30 

Maria Amélia 

29,99 

AULA ESPECIAL DE SEQUILHOS FINOS => Que derretem na boca como nunca visto antes. São eles: De Trigo, De Amido 
e de Queijo. Faça e Venda o ano inteiro e obtenha uma renda extra. Quem provar jamais esquecerá. E ainda poderá utilizar a 
máquina de biscoitos. Não perca esta chance. Poderá ser servido naquele delicioso chá ou presentear com carinho. Aula 
com degustação! 

31-05(Sex) 
14:00 

Maria Amélia 
29,99 

Aula Especial de Delicias Nordestinas => Faça e Venda Imperdível, Não deixe a Crise te pegar. Venha Comemorar 
conosco o grande festival de sabores, Que com certeza irá agradar aos mais exigentes paladares o ano inteiro. Aprenda a 
preparar passo a passo as mais gostosas receitas com uma típica Baiana. São eles: Bolo de Aipim com coco, Cuscuz de Milho 
e o Delicioso Cuscuz de Tapioca Molhadinho.  Faça logo a sua inscrição. 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! 

 



 

 


