
 
                                                                                                                                                                                                                   

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 SETEMBRO/2019 

02-09(Seg) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

CAKE POP É COM A MAVALÉRIO => E tudo fica mais divertido e colorido. Não percam esta aula onde você vai 
aprender a fazer lindos cakes pop e garantir uma venda extra para o ano todo. Aula com utilização dos produtos 

Mavalério. Aula com degustação! 

02-09(Seg) 
14:00 

Danielle Bustilho 
3,99 

FESTIVAL DE QUICHE =>Prepare quiches deliciosas, nas práticas e versáteis formas da SULFORMAS. Sirva no 

almoço, no lanche, pra viagem e não perca o sabor e a qualidade! Aula com degustação. Aula promocional Sul 

formas 

03-09(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

BOLO EXPLOSÃO DE ALEGRIA => Você sabia que a primavera esta chegando? Surpreenda seus convidados 

com um bolo que é uma explosão de alegria, tudo elaborado com pasta comestível e acabamentos graciosos. A 
Celebrate traz nesta aula muitas dicas para garantir seu sucesso. 

03-09(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. 

04-09(Qua) 

9:30 

Amélia Lima 

19,99 

MINI - CHURROS GOURMET =>Faça e Venda imperdível! Aula para quem quer fazer a diferença nas grandes 
festas. Receita fácil, deliciosa e crocante, que dura mais de cinco horas.  Serão recheados com Doce de leite e 

você terá sugestões de outros sabores. Vai perder?  Corra e Garanta logo a sua vaga!!!  

04-09(Qua) 

14:00 

Amélia Lima 

19,99 

CUPCAKES SALGADOS => Serão Eles: Calabresa e Presunto, com outras sugestões de recheios. Inove a sua 
mesa de Frios ou até mesmo o seu lanche aprendendo estas receitas maravilhosas que dão água na boca, com 

coberturas imperdíveis de Pasta de Queijos e Pasta de Azeitonas com Requeijão Cremoso. Com certeza os seus 
convidados irão se surpreender. Sucesso absoluto nas grandes festas. Não fique fora dessa!!  

05-09(Qui) 
9:30 

Conceição Braga 
29,99 

BALAS E GULOSEIMAS => Balinhas de brigadeiro e balinha de coco carameladas. Corram e venham aprender 

estas deliciosas balinhas com todos os segredo e truques de rendimentos e sabores diversos. E mais: receita extra 
na apostila de balas de gomas coloridas. Aula com degustação! 

05-09(Qui) 
14:00 

Conceição Braga 
29,99 

CURSO COMPLETISSIMO DE EMPADAS => Quer sair da crise? Então você não pode perder esta super aula. 
Massa que dissolve na boca, como fazer empadinhas doces e salgadas, abertas e fechadas e será ensinada a 

técnica de fazer 1000 empadas com menos de 12 horas com apenas 100 forminhas de alumínio. Saia na frente 

neste começo de ano e monte kit com empadas congeladas e garanta uma renda extra para o carnaval.  Aula 
com degustação! 

06-09(Sex) 

9:30 

Andrea Vasconcellos 

3,99 

EU SÓ QUERO CHOCOLATE ... Salame de chocolate e dominolate. Salame de chocolate uma ótima sugestão para 
venda do dia a dia, receita pratica e econômica. Dominolate com receita de biscoito amanteigado. Ótima sugestão 

para presentear. Aula com utilização dos produtos Harald. 

06-09(Sex) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

AULÂO DE DOCES CARAMELADOS E FONDADOS => Nesta aula você vai aprender doces com papel arroz, 
doces pintados com glacê fluido, personalizados, com gliter e perolados, olho de sogra, bala de coco caramelado, 

ouriço, figo com recheio de brigadeiro branco, doces decorados com cereja e camafeu de nozes. Aprenderá 
também calda caramelada industrializada que fica pronta em 15 minutos, fondant de chocolate e para finalizar 

técnica de congelamento para os doces já caramelados por 90 dias. Aula com degustação! 

09-09(Seg) 
9:30 

Damião Costa 
19,99 

AULA PARA PRINCIPIANTE EM BOLO EM 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, o bolo será coberto e decorado com pasta americana 
industrializada, e moldes de silicone. Aula simplesmente imperdível.  Aula c/ degustação! 

09-09(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.   

10-09(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

FESTIVAL DE PIRILUTOS E CONES => Dia das crianças chegando e não podem faltar estas 
gostosuras para ornamentar a mesa de festas dos nossos pimpolhos. Aula com utilização das 
formas BWB. 

10-09(Ter) 

14:00 
Glória Fonseca 2ª AULA – CURSO CELEBRATE 

11-09(Qua) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

CUPCAKES GOURMET – PROMOCIONAL BLEND=> Visualmente lindos e delicados, mas com sabores que 

surpreendem seu paladar! Venha aprender como saborizar sua massa e a fazer recheios deliciosos com as Pastas 
Saborizantes da Blend! Aula com degustação! 

11-09(Qua) 
14:00 

Danielle Bustilho 
19,99 

NAKED CAKE, DRIP CAKE E BOLO ESPATULADO => Venha aprender a montar essas três belezuras que estão 
fazendo um enorme sucesso em todas as festas, em todas as ocasiões e para todas as idades. Nessa aula vou 

passar para você 2 deliciosas e praticas massas que irá deixar você livre para usar e abusar em nossos bolos, tudo 

será feito e decorado em aula para que não saiam com dúvida nenhuma e arrase em suas encomendas. Aula com 
degustação! 

12-09(Qui) 

9:30 

Kátia Praça 

9,99 

AULA DE BOLAS – ARTE COM BALÕES – PROMOCIONAL HAPPY DAY => Esculturas e semi esculturas em 
estrutura de arame com modelagem em aula passo a passo. Aprenda a fazer nomes, peças como: coração, sol, 

estrela e silhueta de personagens para vários temas. 

12-09(Qui) 
14:00 

Kátia Praça 
29,99 

AULA DE BOLAS – ARCO CIRCO ROSA => Super tendência, faremos Arco para FESTA DO CIRCO ROSA, com 
palhaças e muito rosa. Montagem passo a passo. Apostila com receitas e moldes. Dicas para vários temas. 

Imperdível! 

13-09(Sex) 
9:30 

Wilson Brandão 
24,99 

LANCHONETE SAUDÁVEL - SALGADOS INTEGRAIS=> Faça da sua lanchonete um comércio saudável! Massa 

simples e integral, com ela você faz diversos salgados de forno: joelho, esfiha, croissant, pastel de forno, aspiral e 
várias modelagens. Não percam essa oportunidade de inovar! Aula com Degustação! 

13-09(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 
29,99 

TORTAS FINAS DE CONFEITARIA=> Aprendam nesta aula deliciosas tortas de chocolate: TORTA DIAMANTE 

NEGRO, TORTA FERRERO ROCHER E TORTA MOUSSE DE TRÊS CHOCOLATES, com decorações em arabescos 
de chocolate, chantilly, marshmallow e ganache, Tudo feito em aula. Custos e sugestões de venda. Renove sua 

vitrine! Aula com Degustação! 

14-09(Sab) 
9:30 

Cintia Cake 
24,99 

BOLO RUSTICO COM TECNICA DE BABADOS (RUFFLE CAKE) => Vai ter festa rústica e divertida? Vai 

ter festa de dia ou noite?  Vai ter festa tradicional? Ele combina com qualquer tipo de festa e esta super 

em alta. Venha aprender como usar a técnica de bolo com babados (ruffle cake). Aula demonstrativa. 

Aula com degustação! 



16-09(Seg) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

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! 

16-09(Seg) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

24,99 

TRUFAS E BOMBONS PARA INICIANTES=> Venham aprender a diferença entre trufas e bombons terão muitas 

novidades como: trufa no palito, trufa no copinho, trufa no cone e a tradicional, bombons recheados nos sabores 
de beijinho, brigadeiro, nozes e mousse instantâneo de maracujá e limão. Apostila com mais de 30 receitas. Você 

não pode ficar de fora! Surpreenda seus convidados, decorações dos bombons com gliter e pó perolado dourado. 
Você irá aprender a utilizar as gotas de licor dentro do bombom. Aula com degustação! 

17-09(Ter) 
9:30 

Elizete Garrão 
3,99 

BOLO CHANTILI DEGRADÊ FLORAL => Faremos um bolo com estrutura dupla, decoração em degradê e 

arranjos artificiais. Será ensinada a forma correta de trabalhar com transição de cores, perolização e aplicação de 
arranjo artificial com segurança e higiene. Aula com utilização dos produtos Hulalá. 

17-09(Ter) 

14:00 

Elizete Garrão 

3,99 

BOLO ALADIN => Faremos a decoração do tema Aladin, será utilizado na decoração rendas de açúcar, 
modelagens de flores, castelo, com efeito, 2 D recortado em pasta e pintura com pó aveludado. Aula com 

utilização dos produtos Mix. 

18-09(Qua) 

9:30 

Glória Fonseca 

3,99 

BOLO FLORIDO => Esse mês a Celebrate traz para você um bolo rico em detalhes super colorido e muito fácil de 
fazer. Vamos trabalhar com nossos bicos, uma profusão de cores florindo o mundo com muita doçura. Celebrate e 

você sempre um doce sucesso. 

18-09(Qua) 
14:00 

Glória Fonseca 3ª AULA – CURSO CELEBRATE 

19-09(Qui) 
9:30 

Kátia Praça 
24,99 

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 o resultado final 

do seu trabalho. Surpreenda seus clientes. 

19-09(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. 

20-09(Sex) 

9:30 

Conceição Braga 

34,99 

DOCES E SALGADOS EM UMA SÓ AULA => Pensando em vocês resolvemos proporcionar esta super aula que com certeza 
ira agradar a todos, principalmente os mais exigentes, iremos fazer o clássico bolo de confeitaria, que se chama bolo xadrez 
nos sabores chocolate e maracujá com decoração de grade de chocolate e geléia de brilho de maracujá feita em aula e mais 
um delicioso croquete alemão completamente cremoso, massa com creme de leite e casquinha crocante com dicas de outros 
sabores. Vocês irão se surpreender com esta supre aula. Aula com degustação! 

20-09(Sex) 

14:00 

Conceição Braga 

34,99 

LANCHEIRO E SEMI PROFISSIONAIS => Aprenda em uma só aula a massa versátil mais completa para salgados de 
lanchonete com toda a técnica de fermentação exata, congelamento crus e assados, e com gasto de menos de R$ 5,00 para 
o preparo da massa; será ensinado esfihas, joelhos, italiano cremoso, hambúrguer de forno e o famoso cachorro louco 
(maionese e batata palha), pastel chinês e outros apostila com total de 35 tipos de salgados. Aula com degustação! 

21-09(Sab) 
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 c/degustação.  

23-09(Seg) 
9:30 

Caio Cezar 
3,99 

BOLO ESPATULADO COM POMPONS COMESTIVEIS => Acompanhando as tendências e trazendo uma jovialidade para 
nossos bolos, vamos brincar com cores LINHA BABY e com texturas feitas em glacê real. Para completar, pompons 
comestíveis e super coloridos. Nesta aula vamos ensinar todo o processo de produção de cakepops e a decoração de um 
lindo bolo. Aula com utilização dos produtos Arcolor. Aula com degustação e sorteio! 

23-09(Seg) 
14:00 

Queren Hapuque 
39,99 

BOLOS COM TECNICAS DE CHANTILI PARA INICIANTES => Nesta aula você vai aprender batimento e texturização do 
chantili estabilizado e armazenamento, coloração de cores fortes (vermelho, preto ..), alisamento com quinas perfeitas, dois 
modelos diferentes  em bolos verdadeiros, efeito vazado e decoração com bicos. Você vai virar uma profissional na área. 
Aula com degustação! 

24-09(Ter) 

9:30 
Glória Fonseca 4ª AULA – CURSO CELEBRATE 

24-09(Ter) 

14:00 
Glória Fonseca 5ª AULA – CURSO CELEBRATE 

25-09(Qua) 
9:30 

Alessandra Oliveira 
3,99 

BOLO METALIZADO ROSÊ GOLD => Vamos aprender como aplicar corante metalizado no bolo fazendo uma 

linda decoração de bolo feminino, utilizando os corantes metalizado da Mago. Aula com utilização dos produtos 
Mago. 

25-09(Qua) 

14:00 

Alessandra Oliveira 

24,99 

FESTIVAL DE SUSPIROS => Venha aprender esse doce que é um sucesso nas festas e qualquer ocasião. Vamos 
fazer mini suspiros, suspiritos, bem suspirados, coloridos e saborizados. Um ótimo faça e venda para qualquer 

época do ano, com todo o passo a passo. Apostila e degustação! 

26-09(Qui) 

9:30 

Anderson Alves 

3,99 

BOLO DECORADO EM FLOR E LAÇO TRANSLUCIDO => Aprenda essa técnica, tudo feito passo a passo. Não 
perca essa oportunidade. É sempre bom inovar nesse maravilhoso mundo da confeitaria. Aula com utilização dos 

produtos Fine line. 

26-09(Qui) 
14:00 

Anderson Alves 
3,99 

DOCES FONDADOS DECORADOS COM JÓIAS COMESTÍVEIS => Aprendam em aula a fondar seus doces com 

o delicioso Fondant da Fine Line, e como decorá-los com jóias comestíveis de forma prática e fácil utilizando o 

novo gel mágico da fine line. Aula promocional fine line. 

27-09(Sex) 
9:30 

Wilson Brandão 
24,99 

CURSO ESPECIAL DE PIZZAIOLLO=> Não há o que se dizer dessa super aula que sempre tem público cativo interessado 
em aprender 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 e apostila 

27-09(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

SANDUICHES NATURAIS E O VERDADEIRO AÇAÍ=> Esta aula você não pode perder! Pão árabe feito em aula, pastas 
naturais feitas com iogurte, sucos deliciosos e refrescantes de frutas: maracujá com leite e abacaxi com hortelã. Aprenda 
também a maneira correta e mais suculenta de fazer o verdadeiro açaí. Aula especial para quem quer garantir uma renda 
extra ou ser seu próprio patrão. Dicas de Embalagem, armazenamento e noções de custo. Aula com degustação! 

28-09(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 

30-09(Seg) 
9:30 

Conceição Braga 
24,99 

MASSA DE PÃO DE LÓ SALGADO ... Feita em aula com todos os seus segredos e super rápida e econômica (não 

é massa de pão). Iremos fazer com esta massa bolos de pote e torta de marmita com recheios cremosos, 
cobertura e montagem. Podendo ser congeladas para uma pronta entrega. Também daremos dicas de bolos 

casadinhos salgados. Aula com degustação! 

30-09(Seg) 

14:00 

Conceição Braga 

24,99 

FESTIVAL DE COXINHAS DE 0,99 => Sim vamos aprender e entrar na nova onda que são as deliciosas 
coxinhas das maiores franquias do mercado, massa super leve, recheios diversos e a maravilhosa casquinha 

crocante, também será demonstrado tamanhos e pesos de venda. Venha faturar com esta mega 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! 



 

 

 
 

 


