
          
Rua Barão do triunfo, 66 - Caxias. 

Tel: 2671-2285 / 2674-3017 

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/2017 

01/11(Qua) 
9:30 

Cynthia Vasques 

2,99 

CUPCAKES NATALINOS=> Venha aprender a fazer deliciosos cupcakes e decorar com tema para o seu 

Natal utilizando as ferramentas Mago. Decoração 2D e 3D. Faremos: Papai Noel, Pinheirinho, flocos de neve 
e muitas outras decorações. Aula com Sorteio! 

01/11(Qua) 
14:00 

Cynthia Vasques 

29,99 

FESTIVAL DE RABANADAS RECHEADAS=> Venha aprender uma versão deliciosa desse clássico natalino. 

Faremos 3 sabores de rabanada em aula. Dicas de recheios e embalagens para comercialização. Venha e 

confira...Aula com degustação! Promocional Sonho da Festa. 

03/11(Sex) 
9:30 

Danielle Bustilho 

24,99 

FALSA TORTA HOLANDESA=>  Venha conhecer a mais deliciosa novidade que será um verdadeiro sucesso 

entre seus clientes nas festas de fim de ano. Será ensinado uma deliciosa “falsa torta holandesa” que irá 

deixar todos com água na boca com 3 deliciosos sabores. Não fique de fora e faça sua inscricão. Aula com 

degustação! 

03/11(Sex) 
14:00 

Danielle Bustilho 

19,99 

FESTIVAL DE MINI BOLO NATALINO=> Mais uma mega aula aqui no Sonho da festa! Serão feitos em 

aula 3 lindas decorações natalinas em  mini bolo. Faça sua inscrição e aprenda como trabalhar com pão de 

ló, pasta americana, recheio e muito mais. Aula para você fazer e vender com lucro certo. Não Percam aula 

com sorteio dos mini bolos! 

04/11(Sab) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

BEM  CASADOS  CORTADOS=> Você nunca comeu nada igual! Maravilhosa Massa de Pão de Ló 

estabilizado, podendo ser feito em qualquer formato (será utilizado Cortador), Recheio de Doce de Leite, 

banhado em Calda de açúcar (aprenda o ponto certo) tudo passo a passo. Dicas de congelamento, recheios e 

armazenamento. Não percam, aula com degustação! 

06/11(Seg) 
10:00 

Conceição Braga 

24,99 

NHOQUE E SEUS SEGREDOS=> ganhe dinheiro vendendo nhoque pré prontos simplesmente deliciosos e 

que derretem na boca, podendo ser feito com batata, espinafre, aipim ou mandioquinha. Podem ser vendidos 

congelados devido sua grande durabilidade, sugestões para nhoques recheados e fitness. Apostilas com 

molhos diversos e degustação! 

06/11(Seg) 
14:00 

Conceição Braga 

29,99 

CURSO DE SORVETE PROFISSIONALIZANTE=> Aproveite o verão e abra seu próprio negócio com 

sorveteria em sua casa. sorvetes super cremosos com rendimento e qualidade, faça até 3 potes grandes com 

gasto de menos de 10,00 reais para o preparo da base, a variedade de sabor fica por sua conta. Podemos 

fazer os sabores mais encrementados e o melhor... sem ficar cristalinos. Apostila completa com dicas de 

picolé e bolo caçata de sorvete. Aula com degustação e sorteio de um pote de sorvete! 

07/11(Ter) 
9:30 

Rita Araujo 

2,99 

TORTAS INDIVIDUAIS TEXTURIZADAS E MINI NAKED CAKE NO ACETATO=> Eles são a novidade do 

momento Mini Naked cake e torta individual com textura em chocolate. Venha aprender a fazer essas delicias 

para ganhar dinheiro sem sair de casa, muito rápido e fácil. Será feito em aula um sabor para cada um  e 

sua respectiva decoração. Não percam, aula com degustação e utilização das Tiras de acetato e 

placas para texturas BWB! 

07/11(Ter) 
14:00 

Rita Araujo 

14,99 

AULA PROMOCIONAL SONHO DA FESTA – DOCES FONDADOS E BANHADOS NATALINOS => Venha 

aprender a fondar docinhos e a decorar com temas natalinos para você vender no Natal, docinhos em 

caixinhas para presentear. VENDA CERTA! Apostila com sugestões de receitas de doces ou doces industriais 

na loja. Para você atender todos os clientes e todos os gostos. Não Percam! Aula com degustação! 

08/11(Qua) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 

2,99 

PIRULITOS ,BOMBONS E PEÇAS PARA LEMBRANCINHAS NATALINAS=> Venha aprender a montar 

lindas peças de chocolate para o fim de ano  aproveitando o embalo do natal. Lindas peças como bombom de 

papai Noel, boneco de neve, vela natalina peças de chocolate que servem como pingente na sua árvore e 

muito mais para decorar sua mesa e ganhar um dinheiro extra no final do mês sem sair de casa.  Aula com  

Degustação e utilização dos produtos harald! 

08/11(Qua) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 

24,99 

TORTA SALGADA DECORADA COM PAPEL DE ARROZ COM TEMA NATALINO=>Excelente oportunidade 

para quem quer se aperfeiçoar na arte de decorar suas tortas, uma linda decoração que depois de pronta até 

parece um bolo doce. Torta feita com pão de ló caseiro e quem experimentar não vai querer mais usar pão 

de forma, coberto com delicioso glacê de batata e requeijão, decoração com papel arroz e acabamento em 

bico. Aula com Degustação! Incremente sua mesa de final de Ano. 

09/11(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

19,99 

CURSO PRÁTICO DE BICOS PARA INICIANTES=> Se você adora a área da confeitagem, mais não 

consegue fazer além de uma pitanga, não perca essa oportunidade de aprender técnicas com vários tipos de 

bicos com a cake designer Glória Fonseca. Venha e renove sua confeitagem. TRAZER MATERIAL: BICOS= 

102, 47,17 e 1F, 3 sacos de confeitar, 2 matriz pequena e uma matriz grande, perfex, colher ou espátula, 

vasilha plástica pequena com tampa e tesoura. O glacê real será rateado entre os alunos. de 15 

alunos. 

09/11(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

34,99 

ITENS DE DOCES DE CONFEITARIA EM MINIATURAS PARA MESA DE FESTAS=> Que tal sairmos da 

mesmice inovando nossas mesas de festas em geral com doces de confeitaria, como: QUINDINZINHO, 

QUEIJADINHAS, BARQUETINHAS COM FRUTAS, BOM BOCADO DE QUEIJO E TORTINHAS DE 

NOZES. Não fique fora, aula com Apostila e degustação! 

10/11(Sex) 
9:30 

Denise Rasinhas 

24,99 
Solicite sua Lista de 

Material na loja!  

MINI BOLO CHUVA DE BENÇÃOS - AULA PRÁTICA=> Venha colocar a mão na massa e 
decore um mini bolo com o tema que é o maior sucesso: chuva de bençãos. Uma aula com 
muitas dicas para garantir o seu sucesso. Garanta sua vaga! PEÇA SUA  LISTA DE 
MATERIAL COM ANTECEDÊNCIA NA LOJA. 

10/11(Sex) 
14:00 

Denise Rasinhas 

24,99 
Solicite sua Lista de 

Material na loja! 

PANETONE PRONTO DECORADO COM PAPAI NOEL- AULA PRÁTICA=>Quer ganhar 
dinheiro neste natal? Venha aprender a decorar um panetone pronto com um papai noel no 
topo! Será um diferencial delicioso e  o seu cliente poderá escolher a marca de panetone e o 
sabor. Uma aula imperdível! Garanta a sua vaga.  PEÇA SUA  LISTA DE MATERIAL COM 
ANTECEDÊNCIA NA LOJA.. 

11/11(Sab) 
9:30 

Cadu Soares 

34,99 

CONFEITAGEM PARA INICIANTES – CURSO DE BLINDAGEM COM GANACHE E QUINAS 

PERFEITAS=>  Esta aula é ideal para você que quer aprender como fazer e finalizar seus bolos deixando-os 

bem nivelados. Aprenda uma técnica prática e sem dificuldades para passar o ganache , cobrir com pasta 

americana perfeitamente, fazer um belíssimo acabamento e fazer as tão sonhadas quinas perfeitas . Venha 
descobrir quão fácil pode ser deixar seus bolos com aspecto moderno e sem marcas. Usaremos a técnica de 

virar o bolo de cabeça para baixo, depois de forrado com pasta americana, para deixá-lo bem reto e perfeito. 

Esperamos você para uma aula cheia de dicas e técnicas. Aula com degustação! 

13/11(Seg) 
9:30 

Damião Costa 

24,99 

MINI TORTINHAS DE BACALHAU E CAIXINHA SURPRESA DE CAMARÃO=> Para você que deseja 

surpreender com novos tipos de salgadinhos esta é uma aula imperdível. MINI TORTINHAS DE BACALHAU, 
massa bem leve, recheio delicioso de bacalhau, requeijão, ricota, etc, com cobertura cremosa CAIXINHAS 

SURPRESA DE CAMARÃO massa que desmancha na boca, recheio de camarão, provolone, azeitonas e etc. 

Aula com degustação! 

13/11(Seg) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

AULA DE CONFEITAGEM PARA INICIANTES=> Aula imperdível para você que esta entrando neste 

mundo encantado da confeitagem ou para você que esta no mercado e tem dúvidas. Nesta aula você vai 
aprender a bater um bolo (não é pão de ló), esfriar, montar em aro fixo, a prensar o mesmo para receber 

cobertura, utilizar calda, recheio de forma correta e decorar com pasta americana industrializada e moldes 

de silicone e como colorir a pasta. Dicas de congelamento do bolo, como cobrar, transportar, e tabela de 

medidas de rendimento em fatias. Aula com degustação. 

14/11(Ter) 
9:30 

Alessandra Mauro 

14,99 

BOLO ESCULTURA DO BALDE DE GELO COM GARRAFA DE CHAMPANHE IDEAL PARA ANO 
NOVO=>Aprenda estrutura de um bolo em formato de balde e a criar gelinhos que não derretem e a 

modelar uma garrafa de champanhe, Aula imperdível. Esperamos por vocês. 

14/11(Ter) 
14:00 

Alessandra Mauro 

24,99 

AULA DE MONTAGEM DE BOLO QUADRADO COM USO DE GANACHE => Bolo quadrado com uso de 

ganache. Aprenda a preparar em aro um bolo quadrado e deixar ele bem bem certinho com uso de ganache, 
vamos trabalha com pasta americana e prepara linda decoração em 3D para decora esse bolo faremos tema 

infantil aula imperdível. Aula com degustação! 

http://www.osonhodafesta.com.br/


  

 
 
 

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 caso sejamos avisados da desistência no mínimo 2 

dias antes da aula 
Pode Trazer máquina fotográfica para tirar fotos no final da aula! 

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! 

16/11(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

24,99 

DELICIA DE ROCAMBOLES SALGADOS - AOS 4 QUEIJOS  E MINEIRO RECHEADO COM CARNE 

SECA=> Venha aprender e saborear  dois gostosos rocamboles que vão deixar seus convidados e amigos 

com água na boca. Onde serviremos com um delicioso arroz cremoso, não percam esta única oportunidade. 

Aula com muitas dicas e degustação! 

16/11(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

24,99 

Atendendo a 

pedidos! 

CONFEITAGEM ARTISTICA COM BOLO PINTADO A MÃO LIVRE E MODELAGEM DAS FLORES=> Você 

já conhece a onda dos bolos pintados a mão? Venha conferir essa aula que é a novidade do 

momento...Aprenda a pintar um lindo bolo à mão livre, com dicas e técnicas para facilitar o seu trabalho. 

Também será ensinado a modelagem de uma flor bem fácil que irá enriquecer ainda mais o seu bolo. Aula 

com degustação! 

17/11(Sex) 
10:00 

Conceição Braga 

19,99 

CUPCAKES SALGADOS PARA O NATAL=> Aprendam em uma única aula os famosos bolinhos na versão 

salgada. Atenção...seus cupcakes já saem recheados do forno e serão decorados com cobertura de glacê 

feito com requeijão requintado. Não fique de fora pois esta aula te dará retorno imediato para o faça e venda 

no fim de ano. Sugestões para recheios natalinos: Tender defumado, cheester, pernil e outros. Aula com 
degustação!  

17/11(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 

37,99 

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 será ensinada uma MOUSSE DE BACALHAU ECONÔMICA. Faça já sua inscrição. Aula com 

degustação! 

18/11(Sab) 
9:30 

Antonia Brandão 

24,99 

FESTIVAL DE TORTAS FINAS- FAÇA E VENDA PARA SEU NATAL => Torta marta Rocha( pão de lo de 

chocolate e baunilha, baba de moça, crocante de nozes, creme de damasco, suspiro, creme cremoso de doce 
de leite) e mais torta trufada de limão,  todas decoradas para o natal e reveillon. Aula com degustação! 

21/11(Ter) 
9:30 

Rita Araujo 

2,99 

BISCOITOS DECORADOS ARCOLOR=> Apreveite essa oportunidade de transformar a mistura da arcolor 

em deliciosos biscoitos. Vamos decorar com pasta americana e glacê fluído. Diversos temas, tudo passo a 

passo para você ganhar dinheiro sem sair de casa. Aula com sorteio e degustação! 

21/11(Ter) 
14:00 

Rita Araujo 

24,99 

CURSO DE MINI EMPADÃO=> Aprenda a fazer deliciosas peças de miniaturas para venda certa. Mini 

marmitinhas de empadao de frango com requeijão, camarão e presunto. Dessas receitas uma será feita em 

aula passo a passo. Venda certa!!! Aula com degustação e sorteio. 

22/11(Qua) 
9:30 

Alessandra Mauro 

2,99 

DOCINHOS DE CARINHA EM 2D NATALINOS E CAKE POP COM RECHEIOS PASTORIZA=> Aprenda 

prepara docinhos estilizados com carinhas em 2D com uso de deliciosos recheios da linha de produtos 

pastoriza vamos vamos aproveitar que esta chegando o natal e prepara alguns com temas natalinos nao 

perca tempo garanta sua vaga. 

22/11(Qua) 
14:00 

Alessandra Mauro 

9,99 
PROMOÇÃO MALUCA! 

AULÃO DE TORTAS=> Que tal aprender a fazer tortas para inovar nas suas vendas? Vamos preparar duas 

deliciosas tortas para incrementar o seu dia a dia e noite natalina. Faremos duas deliciosas tortas decoradas 

com todo passo à passo em aula, e coberturas de marshmallow, chantilly e frutas de época. Apostila com 

sugestão de recheios e calda. Aula com degustação! 

23/11(Qui) 
9:30 

Anderson Alves 

2,99 

ESCULTURAS EM BISCOITOS ILUMINADAS=> Novidade é aqui na Sonho da Festa! Aprenda em aula a 

montar um lindo cenário natalino todo em biscoito e com iluminação! Não percam, aula com degustação! 

23/11(Qui) 
14:00 

Anderson Alves 

2,99 

BOLO MARMORIZADO RENDADO COM MASSA RED VELVET=> Nesta aula você irá aprender a fazer a 

massa red  velvet, montagem do bolo e cobertura utilizando o glacê Mármore Fine Line...E mais técnica 

rendada super fácil. Venha e confira, aula com degustação! 

24/11(Sex) 
9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

MINI PANETONE ,ROSCAS NATALINAS E STOLEN=> Antecipe suas encomendas e garanta sua vaga 

para essa deliciosa aula, onde será ensinado como preparar corretamente a massa do seu panetone DOCE e 
SALGADO com uso de especiarias como frutas cristalizadas, stolen (pão doce alemão),  também será 

ensinado como preparar uma deliciosa ROSCA NATALINA para ser sucesso em suas vendas. Dicas de 

armazenamento, embalagem e noções de custo. Não percam...Aula com degustação! 

24/11(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

MINI PADARIA III- ESPECIAL PÃES DE NATAL=> Seja um pequeno empreendedor. Aumente sua renda 
fazendo da sua casa uma mini padaria. Aprenda fazer com o mestre da panificação Wilson Brandão 

verdadeiras delicias: PÃO DE RABANADA E RABANADA (SIMPLES AO VINHO E DE FORNO) 

SIMPLESMENTE DELICIOSAS, BAGUETE SIMPLES E RECHEADA COM BACALHAU, PROVOLONE E 

CALABRESA, CROISSANTS FRANCÊS RECHEADO COM CREAM CHEESE E QUATRO QUEIJOS. Venha e 

confira...Aula com degustação! 

25/11(Sab) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

MEGA AULÃO DE CHOCOLATE PARA FIM DE ANO E OUTRAS OCASIÕES => Será ensinado uma linda 

guirlanda de bombons, arvore de chocolate com 3D , anjinhos, papai Noel, cartão de chocolate,porta retratos 

com motivos natalinos e aprenda também um lindo pinheiro de bombom  para você presentear quem você 

ama e ainda ganhar dinheirosem sair de casa. Corra e garanta já sua vaga. Aula com Sorteio e 

degustação! 

27/11(Seg) 
9:30 

Kátia Praça 

24,99 

ARTE COM BALÕES-CURSO PARA INICIANTES=> Decoração temática p  Eventos em salões e ao Ar 

Livre. Conheça o que há de melhor no mercado de Festas e Decoração. Aprenda a fazer projetos e 

orçamentos. Apostila com tabela ( quantidade e medida). Montagem com a participação dos alunos. 

27/11(Seg) 
14:00 

Kátia Praça 

34,99 

ARRANJOS DE FLORES  NATURAIS=>Decorando casamentos, 15 anos e festa infantil. Montagem Passo a 
Passo. Arranjos p mesa principal e dos convidados, ramalhete e mini buquês para mesa e Painel de Fitas. 

Saiba como é onde comprar flores e assessórios , como armazenar as flores e fazer orçamentos. Montagem 

na esponja floral e arranjos na água. 

28/11(Ter) 
9:30 

Maria Amélia 

24,99 

CURSO DE BOLO DE ROLO PARA LEMBRANÇINHAS COSMESTÍVEIS DE NATAL=> Atendendo a 

pedidos esta de volta essa super aula. Aprenda todo passo a passo como preparar esta deliciosa receita 
Pernambucana, com Sugestão de Mini Bolos de Rolo para lembrançinhas NATALINAS. Simplesmente lindos e 

deliciosos. Aula imperdível para quem quer novidade e qualidade. Aula com degustação! 

28/11(Ter) 
14:00 

Maria Amélia 

24,99 

NOVIDADE SONHO DA FESTA- BOCA DE LOBO E PIZZA NO PALITO=> Aula especial de salgadinhos de 

forno diferentes, vindos diretamente da bahia”São eles: Boca de lobo (Salgadinho com uma massa super 

leve que derrete na boca e que pode ser recheado a gosto), (camarão, bacalhau, atum e etc) e Ainda a Pizza 
no Palito (sucesso absoluto deliciosa e inovadora). Com certeza os seus convidados vão adorar. Não fiquem 

fora desta aula tão elogiada. Venha comprovar de perto! Aula com degustação! 

29/11(Qua) 
9:30 

Antonia Brandão 

19,99 

SALGADINHOS DE MASSA CREMOSA DE UMA LOJA DE SHOPPING=>  Massa leve que poderá ser 

congelado nos sabores:  chester, queijo provolone,  camarão e mais um delicioso bolinho de bacalhau 

crocante que pode ser congelado. Aula com degustação! 

29/11(Qua) 
14:00 

Antonia Brandão 

29,99 

COMPLEMENTOS ESPECIAIS PARA SUA CEIA NATALINA=> Pratos especiais que não  podem faltar em 

sua ceia natalina: Bacalhau gratinado com champignon,  arroz cremoso,  e para sobremesa uma linda torta 

de nozes com baba de moça.Obs.  Todos os pratos seram decorados para o natal.  Aula com degustação! 

30/11(Qui) 
9:30 

Kátia Praça 

24,99 

ARTE COM BALÕES- CENÁRIO PARA FLORESTA=>Faremos Árvore com 3 m de altura, flores para chão e 

painéis, decoração p Teto, cogumelos, borboletas e complemento de cenário. Aplicação em vários temas 

atuais. Aula com apostilas e receitas. 

30/11(Qui) 
14:00 

Kátia Praça 

44,99 

IMPERDÍVEL! 

MESA ENVELOPADA E MESA INGLESA=> Remodele seu Mobiliário, suas mesas e surpreenda seus 

Clientes. Faremos Mesa ENVELOPADA com tecido, e a super requisitada Mesa Inglesa, coberta com folhagem 

nas laterais.Imperdível essa aula.... Não há nada mais maderno e atual.  Transformar, customizar. NÃO 

PERCAM! 


