
 
                                                                                                                                                                                                                   

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 OUTUBRO/2019 

201-10(Ter) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

BOLO NO POTE => Não deixem essa aula super interessante passar despercebida. Vou passar para você como confeccionar 
bolos no pote com produtos Mavalério. Nesta aula vou trazer bolos cremosos de maracujá, morango, limão, frutas 
vermelhas, chocolate e doce de leite. Aula com degustação e muitas dicas. Aula com utilização dos produtos Mavalério. 

01-10(Ter) 

14:00 

Danielle Bustilho 

24,99 

SALGADOS ASSADOS => Chegou à hora de aprender uma deliciosa, pratica, rápida e versátil onde você ira fazer vários 
tipos de salgadinhos assados que serão sucesso garantido durante o ano inteiro. Nesta aula vamos fazer: cachorro quente de 
forno, joelho, esfihas, hambúrguer de forno, pizza e o falso croissant. Aula com degustação! 

02-10(Qua) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

MAÇA BANHADA NO CHOCOLATE E DECORADAS COM ARABESCO E TORTA TRUFADA => Aprenda a fazer lindas 
maçãs banhadas e decoradas com chocolate, um charme para decoração de diversos temas de festas. Para uma deliciosa 
sobremesa, aprenda a fazer Torta trufada com casquinha e recheio delicioso. Aula com utilização dos produtos Harald. 

02-10(Qua) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

29,99 

DOCES FINOS PARA DIVERSAS OCASIÕES => Quindim de nozes, quindim de coco, doces 
gratinados, balinha de coco caramelado e doces de banana passas com casquinha crocante. Aula 
com degustação! 

03-10(Qui) 
9:30 

Maria Amélia 
24,99 

FAÇA E VENDA QUINDINS => Aprenda passo a passo a preparar os mais deliciosos Quindins. São eles: Tradicional e de 
Nozes dos Deuses e ainda outras sugestões de variados sabores na Apostila.  E ainda inove com uma linda sugestão de assar 
em Potes de Vidro para lembrançinhas de Casamentos, 15 anos ou aquela festa sofisticada. Com certeza depois desta Aula 
sua vida vai mudar. Garanta logo a sua vaga e Faça já a sua inscrição. . Aula com degustação! 

03-10(Qui) 
14:00 

Maria Amélia 
29,99 

BEM CASADOS SALGADO => Para quem quer inovar com uma deliciosa entrada, venha aprender o maravilhoso Bem 
Casado de Camarão. Receita imperdível de bem casado salgado. Tanto na massa quanto no recheio, você utiliza camarão e 
ele poderá ser servido gelado.  Para facilitar o seu trabalho, ele pode ser feito com antecedência. Com certeza será sucesso 
absoluto. Inove a sua mesa de frios e surpreenda aos mais exigentes paladares com esta novidade gastronômica. Última 
tendência nas grandes festas. Não fique fora dessa aula e faça logo a sua inscrição. Aula com degustação! 

04-10(Sex) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

BOLOS CASEIRINHOS- Venha aprender essas delícias e ganhar dinheiro! Bolo com sabores diversificados que já 
são assados direto na forma que vai ao forno, e mais... Como resfriar e congelar. Tudo com muita praticidade e 

facilidade. Ganhe tempo e dinheiro, juntos! Aula Promocional Sul formas. 

04-10(Sex) 

14:00 

Danielle Bustilho 

24,99 

BROWNIE GOURMET => Não perca a oportunidade de aprender deliciosas massas de brownies que ira fazer muito sucesso 
entre amigos e clientes. Nessa aula você aprendera como deixar seu brownie fofinho e bem gostoso para garantir uma renda 
extra em varias ocasiões. Brownie tradicional, banana, blondie e red velvet. Aula com degustação! 

05-10(Sab) 

9:30 

Conceição Braga 

29,99 

FABRICA DE NHOQUES E EMPADÕES CONGELADOS => Faça e venda e tenha lucro garantido com estas delicias, todo o 
passo a passo e todos os pulos do gato para que você não tenha duvida alguma. Dicas e sugestões de sabores e modelos. 
Pela primeira vez em um centro culinário iremos ensinar massa de empadões de batedeira com tampa, cremosa, sem tampa. 
Como armazenar, embalar e preços sugeridos. Aula com degustação! 

07-10(Seg) 

9:30 

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! 

07-10(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! 

08-10(Ter) 

9:30 

Gloria Fonseca 

3,99 

BOLO PARA EVENTOS => Venha com a Celebrate participar dessa fantástica aula show na qual nossas chefes irão tirar 
todas as suas dúvidas em como marcar corretamente babados e fazer delicadas flores com nossos diversos ejetores que 
encantaram a todos e ainda como marcar poás perfeitas e aplicação de pérolas comestíveis. Venha conferir!  

08-10(Ter) 

14:00 

Gloria Fonseca 

3,99 

VEM QUE TEM NOVIDADES ... Com as formas BWB faremos um lindo bouquet de flores em chocolate ornamentados com 
flores de açúcar feitos com bico russo, nas formas de cup cake BWB formaremos um bolinho recheado e ornamentados com 
as famosas princesas. Aula com patrocínio das formas BWB.  

09-10(Qua) 
9:30 

Alessandra Oliveira 
3,99 

DECORANDO CUP CAKES => Nessa aula vamos decorar lindos cup cakes infantis utilizando os bicos e 

ferramentas Mago. Tudo o que for decorado, será sorteado ao termino da aula.  

09-10(Qua) 

14:00 

Alessandra Oliveira 

24,99 

BABY SHARK – DECORANDO COM CHANTININHO => Vamos ensinar todo o passo a passo do chantininho, 
ponto correto, coloração, como aplicar, espatular, decorar, aplicar topper e glitter comestível. Tudo feito em bolo 

de verdade, nesse tema que é sucesso! Aula com degustação! 

10-10(Qui) 
9:30 

Anderson Alves 
3,99 

AULA PRÁTICA- PERSONAGENS DA DISNEY MODELADOS PARA BOMBOM=> Aprendam montar modelagens 
no bombom. Diversos personagens da Disney. Material: 5 bombons Serenata do amor, 1 pasta americana 800g. 

Fine Line, 1 conjunto de estecas, pincel fino, touca, perfex e avental. Limite de 12 alunos 

10-10(Qui) 
14:00 

Anderson Alves 
3,99 

AULA PRÁTICA- TOPOS DE CUPCAKE EM PASTA AMERICANA=> Aprenda fazer topos de cupcakes com o 

tema TOY STORY 4. Trazer Material: 1 jogo de esteca, 1 pasta branca Fine Line, 1 pincel, conj. de cortadores 

redondo do tamanho do cupcake, avental, touca e perfex. Aula Promocional Fine Line. Limite de 12 alunos. 

11-10(Sex) 
9:30 

Conceição Braga 
24,99 

FESTIVAL DE COCADAS CREMOSAS => Aprendam as deliciosas cocadas com sabores variados, podendo ser 

feita com ou sem leite condensado. Modeladas ou artesanais. E o melhor: podem ser preparadas com até 7 dias de 
antecedência. Aula com degustação! 

11-10(Sex) 

14:00 

Conceição Braga 

29,99 

SHOW DE GULOSEIMAS DOCES E SALGADAS => PARA FESTA INFANTIL. Torta Hot dog kids com lateral estilo 

Charlote e canudinho com a receita da massa recheados doces e salgados e casadinhos com massa de glaçucar e 
recheio de brigadeiro e pastelzinho de nutella. Aula com degustação! 

14-10(Seg) 

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! 

14-10(Seg) 

14:00 

Wilson Brandão 

29,99 

FRANGO DESOSSADO => Aprenda a desossar qualquer tipo de ave (Frango, chester peru) e a preparar dois tipos de 
pratos: ave desossada que permanece com o mesmo formato e o rocambole recheado. Pode-se comercializa –los congelados 
ou assados e acompanhado de um maravilhoso nhoque de aipim. Ótima sugestão para datas estivas. 

15-10(Ter) 

9:30 

Gloria Fonseca 

3,99 

FIM DE ANO CHEGANDO ... Trazendo as grandes festas comemorativas, vamos enriquece las com doces requintados da 
Pastoriza, vapt vupt, onde não precisamos perder tempo dando ponto em doce, eles já vêm prontos para uso. Vamos ver? 
Aplicação de lindo cisne, cestinha com flores, meninas charmosas e doces do Havai. Aula com utilização dos produtos 
Pastoriza. 

15-10(Ter) 

14:00 

Gloria Fonseca 

3,99 

BOLO DELICADO DE CASAMENTO => Esta é a aula que você está esperando! Venha aprender com a Celebrate como 
decorar um bolo de Casamento Delicado com várias técnicas como: Bhush Embroidery, Bordas diferenciadas, Max Flor e 
lindas hortências dando um toque de delicadeza e transformando seu bolo em uma obra de arte. Deixe sua imaginação fluir!!  

16-10(Qua) 

9:30 

Andrea Vasconcellos 

29,99 

FESTIVAL DE VERRINES => “Verrines”! Esses doces são doces que estão em alta. Faça a diferença em suas festas, e veja o sucesso 

que vai ser essas iguarias. Brigadeiro com morango, brigadeiro gourmet branco com doces de banana, brigadeiro gourmet tricolo r, sonho 
de valsa e chocolate com avelã e sugestão de outros. Aula com degustação! 

16-10(Qua) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

24,99 

FESTIVAL DE PIRULITOS-(PIRULITOS DE BISCOITO, DE VIDRO, DE PIPOCA E DE CHOCOLATE TEMÁTICOS) => 
Aprenda nessa aula a fazer vários tipos de pirulitos para vender ou presentear: Pirulito de biscoito, Pirulito de vidro utilizando 
forma de acetato e técnica de esfriamento, Pirulito de pipoca e Pirulito de chocolate com temas infantis. Não percam, aula 
com degustação! 



17-10(Qui) 
9:30 

Damião Costa 
19,99 

SALGADINHOS DE FORNO COM MASSA DE RICOTA => Aprendam nesta aula uma fantástica massa à base de ricota, 
leve e delicada, servindo para qualquer tipo de salgado de forno: pastel de forno, caixinhas, entre outros. Saborosa e fácil de 
fazer. Dicas de recheios variados. Aula com degustação! 

17-10(Qui) 
14:00 

Querem Hapuque 
39,99 

VENHAM FAZER UMA AULA ... Bem produtiva, rica em técnicas de pinturas com pós decorativos e o uso da 
espátula de texturas. Você vai aprender a textura exata do chantili e todos os segredos possíveis desse creme 

maravilhoso. Não percam! 

18-10(Sex) 
9:30 

Gloria Fonseca 
24,99 

AULA PRATICA DE ARRAJOS COM FLORES DE AÇUCAR ARAMADAS – PEÔNIAS => Vamos nesta aula fazer passo a 
passo a PEÔNIA, suas folhas e seus pingentes, que dão volume e beleza aos arranjos. São mini florzinhas e botões fechados. 
Trazer material: 1 jogo de cortador de peônias, 1 tapetinho para abrir a massa, 1 rolinho pequeno para abrir massa, 1 pincel 
macio para pintura, 1 pincel para colar, 1 jogo de estecas, tesoura pequena. Limite de 15 alunas 

18-10(Sex) 

14:00 

Glória Fonseca 

24,99 

AULA PRATICA DE ARRAJOS COM FLORES DE AÇUCAR ARAMADAS – HIBISCO => Faremos nesta aula um gracioso 
arranjo com hibisco, flor mimosa, fácil e traz com ela sua folhas, seus pingentes e coloração vibrante, que darão ao mesmo 
enriquecimento e elegância. Trazer material: 1 cortador de pétalas, 1 rolinho pequeno, 1 tapetinho, tesoura pequena, 1 
pincel macio para pintura e um pincel para colar, 1 jogo de estecas. Limite de 15 alunas. 

19-10(Sab) 
9:30 

Amanda Alves 
(nutricionista e chef 

funcional) 

39,99 

CURSO DE DOCES SEM AÇUCAR, GLUTEN E LACTOSE=> Neste curso vou te ensinar a preparar 

deliciosos doces sem açúcar e sem glúten e lactose. Ensinarei: tortinha de abacaxi e castanhas, 

tortinha de cacau e docinho de damasco e castanha. Você vai se surpreender com a explosão de 

sabores. Não percam! 

22-10(Ter) 
9:30 

Rita Araujo 
3,99 

CANAPÉS DOCES E SALGADOS => Venha conferir esta maravilha. Deliciosos Canapés com os recheios da Bom Principio, 
canapés de brownie com mousse de doce de leite, canapé de cream cheese com geléia de cebola caramelizada, canapé de 
abacaxi. Venha aprender essas delicias e a vender para seus clientes como uma renda extra no mês. Será feito uma receita 
doce e uma salgada e na apostila o restante das receitas. Aula promocional Bom Principio. 

22-10(Ter) 
14:00 

Rita Araujo 
24,99 

FAÇA E VENDA TORTALETES X ALFAJOURS => Venham aprender duas aulas em uma. Eles fazem a festa da garotada, 
dos adultos.. Em festas. É venda certa. Mini tortaletes de limão, mousse de chocolate, maracujá e banana com canela. E um 
delicioso e pratico alfajor para vendas em comércio ou em festa de crianças. Será feito em aula a massa do alfajor e um 
sabor de tortalete inclusive a massinha que se desmancha na boca apostila com o restante das receitas. Aula com 
degustação! 

23-10(Qua) 
9:30 

Elizete Garrão 
3,99 

DRIP CAKE URSINHOS CARINHOSOS =>Aprenda como cobrir corretamente e modelar ursinhos com pasta 

americana, além de fazer uma ganache colorida de chocolate em ponto para pingo e finalizar com uma linda 
decoração escorrida. Aula com utilização dos produtos Mix. 

23-10(Qua) 

14:00 

Elizete Garrão 

3,99 

BOLO DE CHANTILI COM DECORAÇÃO EMBUTIDA => Nesta aula será ensinado à sobreposição em bolos com 

tamanhos variados para efeito embutido. Acabamento com espátulas, pintura dourada de borda e finalização com 
elementos comestíveis. Aula com utilização do chantili Hulalá. 

24-10(Qui) 
9:30 

Lorena e Dan 
(@doceriacoutinhorj) 

44,99 

AULA RECORDE DE VENDA DAS MINHAS ALUNAS => Aula de caseirinhos. Massa de chocolate, 

massa branca, massa de cenoura. Recheios de: brigadeiro gourmet, ferrero rocher, chocolate branco, 

ninho, 4 leites com morango entre outros. Aula com degustação! 

24-10(Qui) 
14:00 

Lorena e Dan 
(@doceriacoutinhorj) 

44,99 

DONUTS => Aprendam a fazer Donuts fritos, assados, recheados, coberturas e 
decorações diversas. Validade e armazenamento. Aula com degustação! 

25-10(Sex) 
9:30 

Conceição Braga 
29,99 

BOLINHOS DELICIOSOS COM RECHEIOS INVERTIDOS => Querem faturar e dá uma de Maria da Paz? Então 
vamos aprender os bolos com massa clara, escura e matizadas com recheio: prestigio, amor aos pedaços, trufado 

de maracujá e outras dicas e sugestões de sabores. Tenham renda garantida com este faça e venda e corram para 
abrir a sua fabrica de bolo também. Aula com degustação! 

25-10(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 
29,99 

CURSO DE PIZZA COMPLETÍSSIMO=> 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. Agora com novidades que esta se 
destacando para delivery que são as pizzas quadradas com mais sabores em uma só pizza. Aula com 
degustação! 

26-10(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 

28-10(Seg) 
9:30 

Caio Cezar 
3,99 

BOLO DOS VINGADORES => Para os apaixonados por Super Heróis! A franquia Vingadores è a queridinha dos pequenos e 
tem mais um filme chegando às grandes telas. Um tema que é presente há gerações com novas roupagens a cada época. 
Nesta aula vamos aprender todos os processos de cobertura e decoração de um bolo decorado. Aula com utilização dos 
produtos Arcolor. 

28-10(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!  

29-10(Ter) 

9:30 

Kátia Praça 

29,99 

AULA DE BOLAS – CENÁRIO PARA FLORESTA E BICHINHOS DE JARDIM => Faremos uma 
arvore com 3 m de altura, cogumelos e muitos bichinhos de jardim. Atendendo a pedidos! 

29-10(Ter) 

14:00 

Kátia Praça 

29,99 
 Promoção!  

 Fazendo as duas aulas a aula 
da tarde você paga metade do 

preço 

AULA DE BOLAS – ESCULTURA DE PERSONAGENS => Faremos um super palhaço 
com 3m de altura e varias sugestões e dicas para outros personagens como: A 

Boneca LOL, MINIE E MICKEY, MAGALI E A TURMA, entre outros. Obs.: Quem 
fizer a aula da manha tem DESCONTO DE 50% PROMOCIONAL SONHO DA 

FESTA. 

30-10(Qua) 
9:30 

Kátia Praça 
9,99 

AULA DE BOLAS – CURSO BASICO DE ARTE COM BALÕES => Conheça o que há de melhor no mercado de decoração 
com balões. Aprenda a fazer projetos e orçamentos, decoração temática para eventos em salões e ao ar livre. Apostila com 
tabela (medida e quantidade) Aula com a participação dos alunos. Faremos: ARCO, coluna flutuante, pingente para teto. Aula 
com APOSTILA, CERTIFICADO HAPPY DAY E MUITOS SORTEIOS. Não percam! 

30-10(Qua) 
14:00 

Kátia Praça 
29,99 

AULA DE BOLAS – PAINEL/ MURAL => Montagem de painel para varias ocasiões e vários temas: 

ARCO IRIS, XADREZ, LISTRAS DEGRADE e sobreposições com DESCONSTRUIDO. Não percam! 

31-10(Qui) 

9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

PADARIA SAUDÁVEL => Pão de raízes, pão com biomassa de banana verde 7 pão sem glúten e sem lactose: a 
raiz você escolhe, pode ser batata baroa, inhame, batata doce e aipim.  Ambos são nutritivos se combinados a 

recheios e pastas igualmente saudáveis. Aula com degustação! 

31-10(Qui) 
14:00 

Wilson Brandão 
29,99 

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! 

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! 

 



 

 

 
 


