
 
                                                                                                                                                                                                                   

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 NOVEMBRO/2019 

01-11(Sex) 

9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

FESTIVAL DE ESFIHA- ESFIHA ÁRABE, ESFIHA PAULISTA (aberta) E ESFIHA 
COMERCIAL=> Recheios diversos, doces e salgados para seus eventos. Noções de 
congelamento para abastecer cantinas, buffets e casas de festas. Monte seu próprio 
negócio! Não perca essa oportunidade! Aula com degustação! 

01-11(Sex) 

14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

CASA DO PÃO DOCE => Sabe aquela massa bem fofinha, com creme de confeiteiro brilhando por cima do 
pão? Você poderá fazer tudo isso em casa, no seu próprio forno e melhor de tudo, ganhar dinheiro 
comercializando os produtos! Dependendo da modelagem, podem ser feitos, além do pão doce recheado 
(maçã ou banana com creme e canela, queijo minas com creme, Romeu e Julieta), brioches, pão trançado, lua 
de mel (sonho feito no forno, molhado com leite de coco e recheado com creme) e o sonho tradicional. Serão 
ensinados ainda o creme ¨patissier¨, que cobre o pão e recheia o sonho e o gel de brilho, que dá vida ao pão. 
Aula com degustação! 

04-11(Seg) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

“JÁ É NATAL!” -CASEIRINHOS NATALINOS => Venha aprender duas massas super prática e 
rápida com as formas ecopak, prontas para assar e servir. Ótima oportunidade para aumentar sua 

renda nesse Natal! Aula Promocional Sulformas. Aula com degustação. 

04-11(Seg) 
14:00 

Danielle Bustilho 
24,99 

TORTAS PARA FESTAS => Não fique fora dessa aula que será um verdadeiro sucesso de vendas 
para todas as ocasiões, inclusive Natal e Ano Novo. Você ira aprender 4 deliciosas tortas para 

garantir uma renda extra nas festas de fim de ano. Aula com degustação! 

05-11(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

PÃO DE MEL NATALINOS REQUINTADOS => O pão de mel é para o ano inteiro, mas estes tem 

identidade definida, pois com todo carinho será ornamentado com frutas secas e dourado. Massa leve 
e fácil com sabor inigualável. Aula com utilização dos produtos B.W.B. Aula com degustação! 

05-11(Ter) 

14:00 

Glória Fonseca 

650,00 em até 5x 
sem juros no cartão 

CURSO CAKE DESIGN CELEBRATE- 1ª aula MÓDULO 1- 5 aulas (1 teórica e 4 práticas), 

ministrado por profissionais certificados, acompanha apostila ilustrada e certificado. Aula 1: princípios 
essenciais da confeitaria; Aula 2: confeitando com bicos; Aula 3: flor de papel comestível e brush 

embroidery (bordado em glacê); Aula 4: ursinha bailarina e babados com bicos; Aula 5: confeitando 
com pasta de goma. Kit de produtos Celebrate com 41 itens. Limite de 15 anos. 

06-11(Qua) 

9:30 

Alessandra Oliveira 

3,99 

BISCOITOS DE NATAL => Vamos ensinar a personalizar lindos biscoitos para o Natal. Com todo 

passo a passo, utilizando produtos Mago. Apostila com receita da massa de biscoito amanteigada e 
degustação ao termino da aula. Aula com utilização dos produtos da Mago. 

06-11(Qua) 

14:00 

Alessandra Oliveira 

24,99 

CHANTININHO METALIZADO – NATAL => Vamos ensinar todo o passo a passo do chantininho, 
ponto correto, como colorir, aplicar, espatular e decorar no tema mais lindo do ano! Aula com 

apostila e degustação! 

07-11(Qui) 

9:30 

Maria Amélia 

29,99 

AULA ESPECIAL DE PANETONES SALGADOS => Faça e Venda imperdível para quem quer ganhar 
dinheiro rápido e com qualidade. São eles: Panetone de Salame com Presunto e o delicioso Panetone 

Quatro Queijos e com outras sugestões de recheios. Massa super macia caseira. Com certeza depois 
desta aula sua vida vai mudar. Garanta logo a sua vaga e saia na frente com estas delicias. 

07-11(Qui) 
14:00 

Maria Amélia 
29,99 

AULA ESPECIAL DE PANETONES COM FRUTAS CRSITALIZADAS E CHOCOTONES => Aula 

imperdível para quem quer aprender uma massa fermentada caseira e que derrete na boca. Aprenda 
passo a passo e surpreenda com estas deliciosas receitas. Inove o seu Natal presenteando quem 

você ama. Venda certa. Sucesso total. Corra e garanta logo e reserve a sua vaga. 

08-11(Sex) 
9:30 

Conceição Braga 
24,99 

FESTIVAL D PASTEL CHINÊS => Vamos desvendar o segredo da verdadeira massa deste delicioso 

pastel que é o campeão de venda de todas as vitrines de lanchonete, massa rentável e muito 
saborosa, com variações de recheios originais e o clássico. Aula com degustação! 

08-11(Sex) 
14:00 

Conceição Braga  
29,99 

SHOW DE RABANADAS – FAÇA E VENDA => Vamos faturar uma renda extra neste final de ano, com as 
clássicas rabanadas super macias e crocantes por fora. Com nova técnica de preparo de creme para banhar 
que não deixa suas rabanadas encharcarem de óleo podendo também ser recheadas. E que tal nesta mesma 
aula aprender a fazer uma deliciosa torta de rabanadas com o mesmo creme e com acabamento de chocolate, 
fio de ovos e cerejas. Tudo novidade para o seu Natal. Aula com degustação! 

09-11(Sab) 
9:30 

Cintia Cake 
24,99 

NAKED CAKE ESPATULADO COM ALTURA DUPLA => Estaremos decorando um lindo naked cake 

de altura dupla com flores e drip cake. Venha aprender conosco esta técnica que esta super em alta. 

Aula com degustação! 

11-11(Seg) 
9:30 

Damião Costa 
19,99 

AULA DE SORVETE CASEIRO=> Para você que vende sorvetes ou quer agradar os familiares, 

amigos e ou clientes, nesta aula você vai aprender uma receita maravilhosa de sorvete onde com 1 
litro de leite faça quase 4 potes de 2 litros de sorvete, de baixo custo excelente qualidade, não perca 

dicas de sabores de venda e muito mais. Aula com degustação! 

11-11(Seg) 
14:00 

Damião Costa 
19,99 

AULA DE BEM CASADOS 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.   

12-11(Ter) 

9:30 
Glória Fonseca 2ª AULA – CURSO CELEBRATE 

12-11(Ter) 
14:00 

Glória Fonseca 3ª AULA – CURSO CELEBRATE 

13-11(Qua) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

PIPOCA GOURMET => Venha aprender a fazer deliciosas pipocas gourmet, diferentes sabores, 

tenho certeza que será uma maravilhosa fonte de renda para o ano inteiro. Então corra e garanta sua 
vaga. Esperamos vocês! Aula Promocional Mavalério. Aula com degustação! 

13-11(Qua) 

14:00 

Danielle Bustilho 

19,99 

BOLO NO POTE COM RECHEIOS GOURMET => E agora vamos começar a gourmetizar nossos 
deliciosos bolos no pote. Aprenda a fazer sabores que serão diferenciais no seu cardápio: morango 

com champagne, floresta negra, olho de sogra, oreo e redvelvet. Tudo passo a passo. Aula com 
degustação! 

14-11(Qui) 
9:30 

Kátia Praça 
34,99 

AULA DE BOLAS – ARCO DESCONSTRUIDO => Ultima tendências. Montagem passo a passo com 

técnicas para montagem e inserções. Utilizaremos balões alumínio Happy Day. Aula com apostila e 
receitas. 

14-11(Qui) 
14:00 

Kátia Praça 
49,99 

TECNICAS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CERIMONIAL E BUFFETS => Aula palestra com 
abordagens e esclarecimentos sobre vários temas na área. Perguntas e respostas. Alguns assuntos: 
abordagens ao cliente, planejamento e projeto do evento, contrato, tipos variados de serviços e jantares, 
sugestões de cardápios, relação de quantidade por pessoa, para coquetéis e refeições, ilhas gastronômicas, 
cerimônia, local, cerimonial, decoração e uma apostila com ótimo conteúdo. APOSTILA atualizada com 
novos conceitos e praticas. 



16-11(Sab) 
9:30 

Damião Costa 
19,99 

AULA DE PASTA AMERICANA PARA INICIANTES=> Você não sabe fazer pasta americana ou 
tem dificuldade em dar ponto na sua? Então venha aprender em aula passo a passo a fazer a pasta 

americana, cobrir bolo e fazer decorações com babados, drapeados e outros. Tudo com utilização da 

pasta americana feita em aula. Aula com degustação! 

18-11(Seg) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

LEMBRANCINHAS PARA LUCRAR NO NATAL => Guirlanda de chocolate e presentinho de 

brownies. Receitas que serão demonstradas nessa aula. Essas lembrancinhas podem ser para 
presentear ou virar itens da decoração de arvore de Natal com o sabor incomparável do chocolate 

nobre. Técnicas de temperagem. Aula com utilização dos produtos Harald. 

18-11(Seg) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

29,99 

DOCINHOS 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! 

19-11(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 4ª AULA – CURSO CELEBRATE 

19-11(Ter) 
14:00 

Glória Fonseca 5ª AULA – CURSO CELEBRATE 

21-11(Qui) 
9:30 

Anderson Alves 
3,99 

BOLO PRESENTE DE NATAL => Aprenda em aula a montar uma caixa de presente 
com um lindo cachorrinho modelado. Aula com utilização dos produtos Fine line. 

21-11(Qui) 

14:00 

Anderson Alves 

3,99 

BALAS DE GOMAS => Aprenda a fazer balas de goma de diversos sabores, não percam esta aula 
onde será feito deliciosas balas de gomas em diversos sabores. Ótima idéia para festas infantis. Aula 

patrocinada pela Blend. 

22-11(Sex) 
9:30 

Wilson Brandão 
24,99 

CURSO DE INICIAÇÃO DE TORTAS=> Pão de ló (chocolate, nozes e baunilha), massa abiscoitada 
(massa sablé), recheios de baba de moça, creme patissier, coco, chocolate e nozes, ganache, calda 

para umedecer, coberturas de marshmallow e demonstração do preparo do chantilly, trabalhos em 
bicos e montagem das tortas. Quatro tortas serão demonstradas em aula: TORTA TROPICAL DE 

FRUTAS, TORTA DE COCO, TORTA DE CHOCOLATE E NOZES. As tortas serão feitas em aula passo a 
passo. Aula com degustação!  

22-11(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 
29,99 

CURSO DE LANCHEIRO=>Aula rápida e com qualidade de curso técnico, ideal para quem quer 

montar o seu próprio empreendimento ou até mesmo supervisionar uma lanchonete. Com uma única 
massa você irá aprender a fazer hambúrguer de forno (Já sai recheado do forno), Joelho, cachorro 

quente americano, esfiha e pastelão. Serão demonstradas as modelagens do calzone, do pastel 
chinês e da cigarrete. Aula com apostila. Aula com degustação! 

23-11(Sab) 
9:30 

Queren Hapuque 
39,99 

AULÃO DE CHANTINHO COMPLETA =>Venha aprender e tirar todas as suas dúvidas sobre: 
batimento, texturização e armazenamento do chantilly estabilizado, o famoso "CHANTININHO". 

Coloração de cores fortes como vermelho e preto sem perder o ponto. E para fechar, DUAS 

DECORAÇÕES lindas e bem diferente para arrasar nas suas encomendas, usando espátulas de 
texturas e trabalho em bicos embutido. 

25-11(Seg) 
9:30 

Rita Araujo 
3,99 

FESTA DAS TORTAS => Venha aprender a fazer deliciosas tortas para garantir uma renda extra na 
sua vida. Torta mousse trufado de chocolate ao rum, torta mousse de doce de leite, torta mousse de 

abacaxi. Três delicias que são garantia de sucesso. Será feito em aula uma torta passo a passo, 

inclusive o batimento da massa. Garanta sua vaga e inscreva-se já. Aula com utilização dos produtos 
Bom Principio. Aula com degustação! 

25-11(Seg) 
14:00 

Rita Araujo 
19,99 

FESTIVAL DE CONES GOURMET => Venha aprender a fazer deliciosos cones e aprender as dicas 
para vender sem ele ficar mole na casquinha. Cone trufado de capuccino, cone de prestigio, cone de 

chocolate meio amargo com creme de avelã, coe de creme brulle com frutas do bosque, cone trufado 
de ovomaltine, cone trufado de nozes com brigadeiro branco. Deliciosos e o passo a passo de duas 

receitas para você tirar suas duvidas. 

26-11(Ter) 
9:30 

Elizete Garrão 
3,99 

BOLO DE NATAL => Que tal uma decoração com chantili diferente para o seu Natal? Então venha 
aprender a transformar seu bolo em uma linda Rena e arrasar na sua mesa natalina. Aula com 

utilização da Hulalá.  

26-11(Ter) 
14:00 

Elizete Garrão 
3,99 

BOLO CRISTALIZADO DE NATAL => Aprenda a dar o efeito cristalizado e super vermelho e pasta 

americana para composição de um lindo bolo de Natal finalizado com uma maravilhosa guirlanda. 

Aula com utilização dos produtos Mix. 

27-11(Qua) 

9:30 

Caio Cezar 

3,99 

MINI NAKED VELVET => Especial de Natal. Trazendo novidades para o seu cardápio, você vende 

mais. As mini sobremesas estão super em alta e vamos adicionar cores e sabores diferenciados. 
Nesta aula você vai aprender a fazer mini bolos coloridos e decoração especial para lucrar nas festas. 

Aula com degustação e sorteio, para todos os tipos de conhecimento. Aula com utilização dos 
produtos Arcolor. 

27-11(Qua) 
14:00 

Queren Hapuque 
39,99 

CHANTILLY FLEXIVEL => Imagina uma cobertura de chantili que pode “TOCAR”, fazer “TEXTURA” 

em 3D e não danificar seu bolo?! Não é mágica, é técnica! Uma cobertura que chegou para ficar! Não 
percam! Você não pode perder. 

28-11(Qui) 

9:30 

Kátia Praça 

9,99 

AULA DE BOLAS – ARCO DA SEREIA – FUNDO DO MAR => Faremos um meio ARCO CAUDA DA 

SEREIA, decorado com elementos do Fundo do Mra. Algas, corais, peixinhos.. Montagem passo a 
passo. Apostila com receitas, certificado e muitos sorteios. Aula promocional Happy Day. 

28-11(Qui) 

14:00 

Kátia Praça 

34,99 

AULA DE BOLAS – ARTE COM BALÕES => Mil idéias para decorar seus eventos. NOVOS MODELOS para 
construir Arcos, Colunas, Molduras, Painéis e peças para decoração aérea. Decorando em vários estilos e 
temas: festa infantil, 15 Anos, Casamentos e Festas Temáticas. Utilizamos BALÕES NACIONAIS E 
IMPORTADOS. ULTIMAS NOVIDADES E TENDENCIAS DO MERCADO. Aula com apostila, receitas e gráficos e 
idéias ESPECIAIS PRA NATAL E REVEILLON. Kátia Praça há 25 anos no mercado de Eventos.  

29-11(Sex) 
9:30 

Conceição Braga 
29,99 

ROCAMBOLES NATALINOS => Faremos em aula um delicioso rocambole de maracujá que já sai do forno 
recheado, com cobertura de ganache e Rocambole de bacalhau, com creme voloté e cream cheese. Dicas e 
segredinho de como congelar seus rocamboles totalmente prontos. Aula com degustação! 

29-11(Sex) 

14:00 

Conceição Braga 

29,99 

CURSO DE DELICIAS NATALINAS COM BACALHAU=> ESPECIAL BOLINHO DE BACALHAU=> Chegou a 
aula mais esperada do ano, para quem quer faturar e ter uma renda extra e rápida. Vamos vender massa de 
bolinhos de bacalhau? Será ensinado como congelar seus bolinhos e deixá-los super crocantes, também um 
maravilhoso PAVÊ DE BACALHAU. Gaste bem pouquinho e agrade sua família pelo sabor e qualidade, de brinde 
receita extra na apostila da MOUSSE DE BACALHAU ECONÔMICA. Aula com degustação! 

30-11(Sab) 
9:30 

Damião Costa 
19,99 

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 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! 

 



 

 

 
 


