
                                                                                                                                                                                                                   
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 MARÇO/2019 

11-03(Seg) 

9:30 

Damião Costa 

17,99 

AULA ESPECIAL PARA PRINCIPIANTE EM CONFEITAGEM => Aula imperdível para você que esta entrando 

neste mundo encantado da confeitagem ou para você que esta no mercado e tem duvidas. Nesta aula você vai 
aprender a bater um bolo (não é pão de ló), 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 promocional Sonho da Festa. Aula com degustação! 

11-03(Seg) 

14:00 

Damião Costa 

17,99 

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 

promocional Sonho da Festa. Aula com degustação! 

12-03(Ter) 

9:30 

Glória Fonseca 

3,99 

BOLO MODERNO MULTICOLORIDO COM GÉRBERAS => Procurando um bolo decorado diferente? A 

Celebrate traz para você nesta aula o que a de moderno na arte da confeitaria. Aprenda a combinar 

cores, fazer marcações perfeitas na lateral do bolo e com utilizar os famosos “Stencil”. O toque moderno 

será feito com lindas gérberas, tudo ensinado passo a passo para garantir seu sucesso. 

12-03(Ter) 
14:00 

Glória Fonseca 
3,99 

FAÇA E VENDA OVOS DE PASCOA E BOMBONS=> Páscoa chegando, é hora de faturar com 
ovos de páscoa e bombons recheados ao licor de curaçau. Nesta aula faremos ovo tradicional 
vazado e ovo requintado rendado com aplique de flores de açúcar. Aula com utilização dos 
produtos B.W.B. Sorteio dos Ovos! 

13-03(Qua) 

9:30 

Andrea Vasconcellos 

3,99 

OVO DE CANECA E MINI OVO NO PALITO => Não fique fora, venha e participe 

desta magnífica aula de chocolate. Um ótimo faça e venda para sua páscoa. Não 
percam! Aula com utilização dos produtos Harald. Aula com sorteio dos ovos! 

13-03(Qua) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

DELICIAS DE CHOCOLATE => Aprenda nesta a aula a fazer: TRIO GOURMET E 
OVO POPCORN, tudo passo a passo. Aula com utilização dos produtos Harald. 

14-03(Qui) 
9:30 

Conceição Braga 
19,99 

SACOLÉ GOURMET=> Vamos faturar com esta mega aula de sacolés, com novos sabores que com certeza 

teremos venda certa e rápida. Faremos Mousse de frutas vermelhas, nutella, leite ninho e outros sabores na 
apostila. Ótima oportunidade para sairmos da crise, podendo até terceirizar para casa de festa informal. Não 

percam, Aula patrocinada pelo Sonho da festa! Aula com degustação! 

14-03(Qui) 

14:00 

Conceição Braga 

19,99 

CURSO DE PIZZA SEMI PROFISSIONAL=> 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 patrocinada pelo Sonho da festa! Aula com degustação! 

15-03(Sex) 

9:30 

Denise Rasinhas 

3,99 

AULA PRATTICA ARCOLOR => Venha colocar a mão na massa  e inove nesta páscoa com produtos ARCOLOR, 
oferecendo aos seus clientes uma coelhinha abraçada a um ovinho de chocolate. Nesta aula pratica você 

aprendera a modelagem da coelhinha passo a passo e por ultimo colocaremos um ovinho pronto. Trazer material: 

prato reto de 15 cm, tapete de silicone, jogo de estecas, tesoura de ponta fina, pincel escolar, rolo de abrir massa, 
cortador de coração pequeno (1 cm), 2 perfex, 4 sacos plásticos. Obs: as massas utilizadas na modelagem terão o 

valor rateado entre as alunas. Limite de 15 alunas. 

15-03(Sex) 

14:00 

Denise Rasinhas 

14,99 

AULA PRATICA DE MAÇAS DECORADAS => Vamos inovar nesta páscoa oferecendo aos nossos clientes maças 

decoradas. Uma aula deliciosa e cheia de dicas pra você vender. Trazer material: 1 maça pequena, pratinho para 
colocar a maça, rolo de abrir massa, jogo de estecas, tesoura de ponta fina, pincel escolar, cortador pequeno de 

coração, 2 perfex, 3 sacos plásticos para guardar as massas. Obs: as massas utilizadas em aula terão o valor total 

dividido entre as alunas. Limite de 15 alunas. Aula patrocinada pelo Sonho da festa! 

16-03(Sab) 

9:30 

Andrea Vasconcellos 

3,99 

ESPECIAL OVOS DE PÁSCOA DO VERÃO - OVO TROPICAL E OVO TIRAMISÚ=> Não deixem para cima da 

hora e antecipe já suas encomendas. Venha aprender a confeccionar lindos e deliciosos ovos de Páscoa para 
vender ou até mesmo presentear. Serão ensinados 2 diferentes ovos: Ovo tropical –combinação do damasco com 

o frescor do limão, e Ovo Tiramissu - ovo de colher recheado com o doce mais famoso da Itália. Uma exclusividade 
harald para o nosso clima Tropical. Aula com Técnica de temperagem e degustação. 

18-03(Seg) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

OVOS DE PASCOA DE COLHER => Eles chegaram pra você aumentar suas 

sugestões de vendas para páscoa. Ovo de colher chocogiros, Ovo de colher de 
maracujá e chocomorango. Todos serão feitos em aula para que você não tenha 
duvidas na hora de fazer e vender. Aula com utilização dos produtos Mavalério. 

18-03(Seg) 
14:00 

Danielle Bustilho 
3,99 

BOMBONS DECORADOS PARA PASCOA => Chegou a hora mais doce do ano de 
garantir um dinheiro extra na páscoa. Deliciosos bombons decorados e recheados que 

será o faça e venda durante o ano inteiro com recheios de: trufa de caipirinha, trufa 
de banana com canela e bombom Rafaello. Tudo passo a passo em aula. Aula com 

utilização dos produtos Mavalério. 

19-03(Ter) 
9:30 

Wilson Brandão 
19,99 

FESTIVAL DE TORTAS=> Tortas campeãs de vendas nas churrascarias e 

delicatessem – São Elas: TORTA SPUMONI (NAPOLITANA), TORTA CROCANTE DE 
DOCE DE LEITE E TORTA ALEMÃ (PAVÊ CROCANTE). Essas tortas são feitas em 
delicatessem famosa. Serão demonstrados como elaborar as mini tortas no acetato. 

Faça já a sua inscrição e renove o cardápio da sua doceria! Aula patrocinada pelo 
Sonho da festa! Aula com degustação! 

19-03(ter) 
14:00 

Wilson Brandão 
19,99 

EMPADAS, EMPADÕES E QUICHES => Já observou que bom negocio é vender empada? Vamos 

aprender? Diversos tipos de massas de acordo com a necessidade do seu negocio: podre que desmancha 

na boca, integral e a comercial. Sugestões de recheios saudáveis. Receita extra de: barquete e 2 tipos de  

recheios, o chiquerrimo cebola caramelada com gorgonzola e o de bacalhau com cream cheese. Aula 

patrocinada pelo Sonho da festa! Aula com degustação! 

20-03(Qua) 
9:30 

Antônia Brandão 
19,99 

SALGADINHOS FINOS => Coxinha de bacalhau, croquete de carne seca, camarão a 

moda do norte, tornedor de frango com molho de limão e croquete de bacalhau. Aula 
patrocinada pelo Sonho da festa! Aula com degustação! 



20-03(Qua) 

14:00 

Antônia Brandão 

19,99 

FAÇA E VENDA – FESTIVAL DE BOLO NO POTE => Massa de bolo amanteigada 
(faremos a massa em aula), recheios de abacaxi com coco, maracujá, brigadeiro e 

mais: um delicioso Browne com recheio de trufa de limão. Aula patrocinada pelo 
Sonho da festa! Aula com degustação! 

21-03(Qui) 
9:30 

Kátia Praça 
19,99 

ARTE COM BALÕES – DECORAÇÃO DE BAIXO CUSTO => Aprenda a decorar 
grandes espaços gastando menos. Decoração de grande impacto visual, idéias e dicas 
para gastar menos sem comprometer e resultado final do seu trabalho. Surpreenda 

seus clientes. . Aula patrocinada pelo Sonho da festa! 

21-03(Qui) 

14:00 

Kátia Praça 

19,99 

AULA DE BOLAS - JARDIM ENCANTADO =>  Faremos árvore, flores, cogumelos e 

bichinhos de jardim. Aula imperdível!  . Aula patrocinada pelo Sonho da festa! 

22-03(Sex) 
9:30 

Verônica Casseres 
19,99 

DRIPPING CAKE => Nova tendência do momento, decoração elegante em bolo alto 

de 15 cm. Em um bolo, três tipos de decoração. Vai aprender a estruturar bolo alto, 
nivelar, usar alisador especifico, fazer rozetas de lateral e a calda pingando.  Não 

percam! Aula patrocinada pelo Sonho da festa! Aula com degustação! 

22-03(Sex) 
14:00 

Verônica Casseres 
19,99 

BOLO DE PÁSCOA => Aprenda bolo gelado e recheio especial que será usado na 

decoração. Técnicas de bicos e listras horizontais. Aula patrocinada pelo Sonho da 
festa! Aula com degustação! 

23-03(Sab) 

9:30 

Andrea Vasconcellos 

3,99 

OVOS DE PASCOA RECHEADOS PARA INICIANTES => Aprenda a fazer ovos de 

colher, ovos recheados com recheio de palha italiana e ovo pavê de morango. Aula 
com utilização dos produtos Harald. Sorteio dos ovos! 

25-03(Seg) 
9:30 

Damião Costa 
17,99 

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 promocional sonho da festa. Aula com 

degustação! 

25-03(Seg) 
14:00 

Damião Costa 
17,99 

SALGADINHOS RÁPIDOS=> Aprenda a fazer uma massa fácil e de baixo custo onde a farinha 
de trigo não vai ao fogo e com uma única massa faça vários tipos de salgadinhos fritos entre eles: 
coxinha, risole, bolinha de queijo e outros. Aula com dicas de venda e congelamento será 
explicado em aula como fazer com esta massa um falso nhoque. Aula patrocinada pelo Sonho 
da festa! Aula com degustação! 

26-03(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

BOLO DELICADO CELEBRATE => E tempo de aprender! A Celebrate separou nesta aula uma 
decoração bem fácil e delicada para seus bolos com “Stencils” tudo elaborado com o famoso glacê 
real e seus segredinhos. A finalização ficará por conta de um belo laço acetinado e uma flor 
estilizada dando um toque e delicadeza que fará toda diferença visual.  

26-03(Ter) 

14:00 

Glória Fonseca 

3,99 

A PASTORIZA SE JUNTA AO CHOCOLATE .. E vem mostrar graciosos ovinhos 
recheados com recheios de abacaxi, brigadeiro e uma novidade Pastoriza: 
brigachurros, compondo lindas xícaras e panelinhas em chocolate. Não percam! 

27-03(Qua) 
9:30 

Alessandra Oliveira 
3,99 

CUP CAKES DECORADOS DE PASCOA => Venham aprender a decorar lindos cup 
cakes com pasta americana, utilizando as ferramentas da Mago. O que for feito em 

aula será sorteado entre as alunas. 

27-03(Qua) 

14:00 

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 patrocinada pelo Sonho da festa! Aula com 

degustação! 

28-03(Qui) 

9:30 

Maria Amélia 

24,99 

AULA ESPECIAL DE  BROWNIES EM DUAS VERSÕES PARA SUBSTITUIR O 

FAMOSO BEM CASADOS OU BEM NASCIDOS => São Eles: Bem Casado de 
Browne e o  Browne no pote. (Já assa dentro do potinho de vidro recheado). Receita 

imperdível que derrete na boca. Não fique de fora desta aula imperdível. Para quem 
quer ganhar uma grana extra o ano inteiro. Garanta logo a sua vaga. Aula 
patrocinada pelo Sonho da festa! Aula com degustação! 

28-03(Qui) 
14:00 

Maria Amélia 
24,99 

AULA ESPECIAL DE COLOMBA PASCAL => Recheadas com Gotas de Chocolate e 
Frutas Cristalizadas. Faça e Venda esta deliciosa receita que com certeza irá agradar 

aos mais exigentes paladares. Aprenda a preparar passo a passo uma receita 
com fermentação caseira imperdível, massa super leve e macia para quem quer 

ganhar dinheiro rápido ou presentear com muito carinho!! Não perca esta 
chance!! Aula patrocinada pelo Sonho da festa! Aula com degustação! 

29-03(Sex) 

9:30 

Andrea Vasconcellos 

3,99 
FESTIVAL DE OVOS => aprenda nesta aula a fazer: ovo marmorizado, ovo 
colorido e bombons recheados. 

29-03(Sex) 
14:00 

Luciana Lisboa 
3,99 

OVOS DE PÁSCOA => Aprendam nesta aula a fazer deliciosos ovos de páscoa. São 
eles: Ovo doce de leite com coco e Ovo trufado de chocolate branco com avelã. Aula 

com utilização dos produtos Selecta. 

30-03(Sab) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

OVOS DE PÁSCOA DECORADOS=> A Harald como sempre na frente com seus 

deliciosos produtos. Em aula será ensinado: Ovos decorados com transfer e papel de 
arroz, ovo com Melken usando técnica de temperagem e ovos feito com cobertura 

fracionada. Aula com degustação e sorteio dos ovos. 
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! 

 



 


