
         
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 OUTUBRO/2017 

02/10(Seg) 

10:00 

Conceição Braga 

19,99 

TORTA SALGADA EM GRANDE ESTILO=>Novidade! Transforme sua simples torta salgada feita com pão 

de forma em uma sofisticada e bem decorativa torta que irá encantar sua mesa. Feita com recheios agridoce 
com acabamento de pricê de frios, e um lindo arranjo central de frios também. Gaste pouco e fature alto. 

Aula com degustação! 

02/10(Seg) 
14:00 

Conceição Braga 

24,99 

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 com degustação! 

03/10(Ter) 
9:30 

Rita Araujo 

2,99 

CURSO DE CHOCOLATE COM FORMAS BWB=> Venham aprender a confeccionar lindas e delicadas peças 

feitas com chocolate: TAÇA PINTADA A OURO,MACARRONS EM CHOCOLATE, BOMBOM DETALHADO,MINI 

PUDIM TODO EM CHOCOLATE COM RECHEIO CREMOSO E OUTROS. Peças totalmente de chocolate ou com 
apliques em pasta de açúcar. Aula promocional BWB e com sorteio das peças! 

03/10(Ter) 
14:00 

Rita Araujo 

24,99 

BOLOS DA VOVÓ MÓDULO I=>  Venha aprender a fazer deliciosos bolos do tempo da vovó. Bolo de leite 

Condensado, Bolo de cenoura, Bolo de abacaxi Caramelado e bolo de milho verde com Goiabada. Apostila 

com todas as receitas e será feito em aula dois sabores diferentes passo a passo para você tirar todas as 

suas dúvidas. Aula com degustação e Sorteio. 

04/10(Qua) 
9:30 

Kátia Praça 
14,99 

Promocional  Sonho da Festa 

ARTE COM BALÕES- NOVIDADES EM DECORAÇÃO COM BALÕES E TÉCNICAS DE INSERÇÃO ( BOLA 

TRANSPARENTE  COM BOLINHAS DENTRO)=> Faremos peças para entrada do evento,  Teto de Bolas, e 

Arranjo para Centro de Mesa dos Convidados. Decoração de baixo custo para Vários temas. AULA 

PATROCINADA! 

04/10(Qua) 
14:00 

Kátia Praça 

19,99 

ARTE COM BALÕES- IDÉIAS CRIATIVAS PARA DECORAR SEUS EVENTOS=> Faremos 10 modelos 

diferentes para Colunas, Arcos, Pingentes para o teto, parede, Painéis e Colunas. Promocional Sonho da 

Festa. Obs.FAZENDO AS DUAS AULAS DE BOLAS DO DIA 04/10 VOCÊ PAGA APENAS R$29,99 

05/10(Qui) 
9:30 

Elizete Garrão 

34,99 

AULA PRÁTICA DE CUPCAKE DECORADOS=> Aprenda uma deliciosa receita de cupcake, como rechear e 

decorar-los. Cada aluno irá decorar 3 modelos diferentes e levar sua obra para casa, e o melhor o material 

esta incluso! Não perca essa oportunidade. Limite de 15 alunos!    MATERIAL INCLUSO! 

05/10(Qui) 
14:00 

Elizete Garrão 

24,99 

AULA PROMOCIONAL SONHO DA FESTA - GLOW CAKE BOLO COM TEXTURA DE GLITER=> Seguindo 

as últimas tendências de decoração em confeitaria fina, nesta aula você vai aprender o glow cake que é uma 

cobertura com glitter para seus bolos pré cobertos com pasta americana e chantininho. Aprenda a preparar e 

aplicar de uma forma super prática e utilize nos temas mais variados, que vão desde o infantil até o 

casamento. Aula com degustação! 

06/10(Sex) 
10:00 

Mauro de Lucca 

2,99 

FESTIVAL DE TRUFAS ABERTAS=> Sempre pensando em trazer novidades e tendências a Sicao trouxe 

para você mais uma aula exclusiva."Trufas Abertas" as deliciosas trufas ganharam versão de doces para 

festas. Caixinhas e tartelettes de chocolate com recheio de  trufas que derretem na boca. São elas: Trufa de 

coco e doce de abacaxi, Trufa de Caipirinha e Trufa de Chocolate e Laranja. Venha conferir .  

06/10(Sex) 
14:00 

Denise Rasinhas 

14,99 

CURSO PRÁTICO- MINI BOLO COM UM BEBÊ DEITADO NO TOPO=> Imperdível! Venha colocar a mão 

na massa modelando um bebê deitado. Ideal para festas de descobrimento, primeiro aninho ou batizado. 

Garanta sua vaga e surpreenda seus clientes!TRAZER MATERIAIS: bolo de isopor com 10cm de diâmetro, 

coberto com pasta branca; 1/2 pcte de pasta de flores; pasta americana nas cores: 50gr amarela, 50gr azul 

claro, 50gr rosa claro, 50gr verde claro; jogo de estecas;  tapete de silicone;  cortadores redondos com 2cm 

(botões) e 5cm de diâmetro (babador);  rolo de abrir massa;  pincel escolar (para fixar as peças). CURSO 

PROMOCIONAL SONHO DA FESTA! 

07/10(Sab) 
9:30 

Diego Barbosa 

34,99 

CURSO DE MASSAS=> Mais uma aula feita especialmente para você. Nesta aula você aprenderá a preparar 

diferentes tipos e sabores de massas que poderão ser utilizadas para Tortas e Bolos em Geral. As Massas 

serão: Massa Red Velvet – Massa Carrot Cake (Massa de Especiarias) – Massa de Chocolate molhadinha e 

fofa e Massa de Amêndoas. Não perca esta oportunidade de acrescentar novos sabores ao seu cardápio. 

Aula com Apostila Passo a Passo e Degustação. 

09/10(Seg) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

TARTELETES SOFISTICADAS=> Mais uma mega aula para você, aprenda a montar esse doce de 

confeitaria com uma deliciosa massa feita em aula, recheios diferenciados utilizando os pós saborizantes da 

Chocolat Show. Vamos criar sabores irresistíveis, Dicas de validade, armazenamento e valores. Não percam! 

09/10(Seg) 
14:00 

Danielle Bustilho 

19,99 

AULA ESPECIAL DE BOLOS SAUDAVEIS- BOLO SEM GLÚTEN E BOLO VEGANO=> Para você que é 
intolerante ,alérgico, vegano ou simplesmente quer delícias saudaveis essa é a hora de aprender. Em aula 

faremos bolos sem glúten , sem lactose, bolo de banana com passas, bolo de cenoura, bolo de chocolate e 

um delicioso pudim sem lactose. Todos apostilados e bem explicados, tendo em vista uma  grande margem 

de lucro. Não fique de fora, aula com degustação! 

10/10(Ter) 
9:30 

Alessandra Mauro 

2,99 

BEM CASADO ESPECIAL- AULA PROMOCIONAL ARCOLOR => Venha aprender com a arcólor a fazer 
esse doce que faz tanto sucesso, sempre marcando presença em vários eventos. Nesta aula você aprenderá 

a fazer o bem casado com recheio tradicional de doce de leite e calda de rum. Vamos assar a massa arcólor 

em sala de aula. Dicas de congelamento e armazenamento. Aula com degustação! 

10/10(Ter) 
14:00 

Alessandra Mauro 

19,99 

CONFEITAGEM NIVEL AVANÇADO – BOLO COM ELEMENTO SUSPENSO => Bolo prensado sobre o aro 

com técnica de aplicação de ganache e pasta americana. Faremos uma caixinha de leite derramando sobre 
uma xícara, acabamento com modelagens de biscoitinhos coloridos entre outros... Tire suas duvidas sobre os 

bolos com elementos suspensos para vários temas. Aula com sorteio e degustação! 

11/10(Qua) 
9:30 

Maria Amélia 

24,99 

CURSO ESPECIAL DE PIZZAS=> São Elas: Calabresa e Presunto e outras opções de recheios, e ainda com 

Borda recheada. Aprenda a preparar a massa mais saborosa que você já viu. Todo passo a passo e ainda 

aprenda a congelar. Com certeza quem quer ganhar um dinheiro extra e ainda driblar a crise com estas 
receitas imperdíveis. Saia na frente e Agrade aos mais exigentes paladares. Aula com degustação! 

11/10(Qua) 
14:00 

Maria Amélia 

24,99 

FESTIVAL DE CROISSANTS DOCES E SALGADOS=> São eles: Queijo com Presunto e Romeu e Julieta - 

Aprenda passo a passo a preparar uma massa super leve - semi-folhada especial para você preparar os 

melhores Croissants da sua vida. Com certeza depois desta Aula sua renda irá mudar. Faça a diferença e 
surpreenda seus clientes e amigos. Aula com degustação 

13/10(Sex) 
10:00 

Conceição Braga 

24,99 

EMPADAS SENSACIONAIS E SUAS NOVIDADES=> Massa super leve e crocante, será ensinado a técnica 

criada pela professora que é FAZER 1000 EMPADAS EM MENOS DE 10 HORAS COM 100 FORMINHAS 

DE ALUMÍNIO, nos sabores: Leite condensado, suflê, gratinadas, Romeu e Julieta e outros, abertas e 

fechadas. Dicas de como congelar cruas ou prontas.  Monte kit com empadas congeladas e garanta uma 
renda extra. Não percam aula com degustação! 

13/10(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 

34,99 

CURSO DE LANCHEIRO E SEMI PROFISSIONAL=> 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, pastel calzone, 

joelho, 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 e Sorteio surpresa! 

14/10(sab) 
9:30 

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. 

17/10(Ter) 
9:30 

Tereza Cristina 

2,99 

BOLO NO POTE E SOBREMESAS EM TAÇAS ESPECIAL FIM DE ANO =>  Depois de muitos pedidos 

estamos de volta com essa mega aula da PASTORIZA que se tornou a alegria de vários profissionais do ramo 
da confeitaria e a alegria da dona de casa. Nesta aula faremos delícias com os BRIGADEIROS PASTORIZA  e 

seus vários sabores. Simplesmente uma delícia. Aula com degustação, receitas e sorteio!!  

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! 

17/10(Ter) 
14:00 

Tereza Cristina 

19,99 

BOLO  FUNDO MAR=> Faremos uma decoração lindíssima de um bolo fake deste que nunca sai de moda, 

faremos Rochas Marinha FEITAS NO MICROONDAS ,peixinho, polvo, conchas, etc... Modelagens de fácil 

execução. Novidade de  RIO CAKE WORLD, e para acompanhar Doces Modelados de Peixinhos. Inscreva-se 

já, não deixe para cima da hora!! Poucas vagas. Aula com Degustação da nossas misturas para cupcake!! 

18/10(Qua) 
9:30 

Anderson alves 

2,99 

MAÇÃ DO AMOR DECORADA COM TEMA INFANTIL E PIRULITO DE SUSPIRO=> Saia do tradicional e 

aprenda em aula a fazer maçã do amor colorida para festas infantis, ofereça ao seu cliente o que tem de 

melhor no mundo da confeitaria, maçãs decoradas com calda e pasta americana. E mais PIRULITOS DE 

SUSPIRO QUE É A SENSAÇÃO DO MOMENTO, ensinando toda a técnica com produtos Fine Line para você 

arrasar na decoração da sua mesa! Aula com sorteio! 

18/10(Qua) 
14:00 

Anderson alves 

2,99 

BOLO TURMA DA MÔNICA=> O clássico dos quadrinhos voltou em forma de bolo, garantindo sucesso total 

e alegria da garotada. Aprenda em aula montar o bolo fake da turma da mônicaTudo  feito com praticidade 

em aula utilizando a linha de produtos Fine Line. 

19/10(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

19,99 

CURSO PRÁTICO  DE FLORES DE AÇÚCAR=> Venham aprender a fazer flores lindas na base reta para 

flores, onde faremos: margaridas, amor perfeito, narciso. As flores de glacê real estão sempre em evidencias 

pelo fato de serem mais rápidas de confeccionar e da ao seu bolo lindo visual.TRAZER MATERIAL: 3 sacos 

e 3 matrizes- bicos (104, dois bicos -3- e 1). Perfex, tesourinha pequena, palito e base reta nº 7 para flores, 

papel liso transparente quadrado para docinhos. O glacê real será rateado. Limite de 15 alunos. 

19/10(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

19,99 

AULA PRATICA COM NOVOS BICOS CELEBRATE=> Com glacê real e o famoso bettercream, vamos fazer 

lindíssimas flores grandes, acompanhando a nova tendência em confeitaria. Trazer material: Bicos ( 116, 

120, 124K e 143), 2 sacos e 2 matrizes grandes, perfex, espátula ou colher, pote plástico para armazenar o 

glacê. Obs: o glacê utilizado em aula será rateado entre as alunas. Limite de 15 alunas 

20/10(Sex) 
9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO ESPECIAL DE MINI PADARIA=> Aprenda com o Chef Wilson Brandão a preparar uma deliciosa 

massa para PÃO FRANCÊS, BAGUETES DE GERGELIM E DE CALABRESA COM REQUEIJÃO, TRANÇA DE 

QUATRO QUEIJOS, PÃO DOCE TRANÇADO E RECHEADO COM CREME CONFEITEIRO, FRUTAS, DECORADO 

COM AQUELE AÇÚCAR BRANQUINHO (FONDANT) EM CIMA E GELEIA DE BRILHO. DIVERSAS MODELAGENS, 

dicas de congelamento e armazenamento. Não Percam, Aula com degustação! 

20/10(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

AULA PROFISSIONALIZANTE DE SALGADINHOS PARA BUFETT=>Técnicas simples e fácil para você 

transformar sua cozinha em uma mini fábrica. Nesta aula você aprenderá a fazer quatro tipos de massas 

com sabores distintos: MASSA DE MILHO, DE QUEIJO, DE CARNE E UMA MASSA BÁSICA PARA SALGADOS A 

BASE DE FRANGO. Técnicas que irão deixar seus salgados ainda mais saborosos. Além de DICAS DE 

ARMAZENAMENTO E DE CONGELAMENTO. Tire todas as suas dúvidas, e ganhe um extra confeccionando 

estas delicias. Aula com degustação! 

21/10(Sab) 
9:30 

Antonia Brandão 

19,99 
Atendendo a pedidos! 

FESTIVAL DE CALDOS => Atendendo a pedidos! Venham aprender a fazer : CALDO VERDE, BOBO DE     

CAMARÃO E PALMITO, um verdadeiro faça e venda. Você pode fazer os caldos em potes e oferecer aos seus 

cli entes, ótima opção para  ganhar um dinheiro extra  agradando diversos paladares. Aula com 

degustação!     NÃO PERCAM 

23/10(Seg) 
9:30 

Rita Araujo 

2,99 

BOLO DA MINNIE VERMELHA=> Venha aprender a fazer esse lindo bolo fake que é sucesso nas festas, 

para você deixar seu cliente satisfeito com muita praticidade e beleza. Venha aprender com passo a passo  a 

fazer toda a decoração, simplesmente incrível, utilizando a linha de produtos arcolor. Garanta sua vaga! 

23/10(Seg) 
14:00 

Rita Araujo 

24,99 

DOCES FINOS EXCLUSIVOS=> Aprenda a fazer nesta aula deliciosos doces com acabamento maravilhoso 
para qualquer evento ou venda em caixinhas de presente. Ouriço de coco,  

 caixetas de romeu e julieta, brigadeiro branco recheado com geléia de amora, brigadeiro de cereja e 

quadradinhos de limão siciliano e anel de bolo trufados. Será feito em aula 3 receitas passo a passo. Aula 

com degustação e sorteio! 

24/10(Ter) 
9:30 

Wesley Nunes 

2,99 

RECEITAS SABOROSAS E RENTÁVEIS 1- PALHA ITALIANA HARALD=> Um momento de absoluta 

magia em encantamento nessa aula. Palha Italiana um delicioso doce que nunca sai de moda,de fácil preparo 

sendo ideal para vendas rápidas. Em aula serão utilizados a linha de produtos harald, muitas dicas e 

sugestões para você. Aula com degustação! 

24/10(Ter) 
14:00 

Wesley Nunes 

2,99 

RECEITAS SABOROSAS E RENTÁVEIS 2 - TRUFA E BOMBOM  HARALD=> Venha aprender a fazer deliciosas 

trufas e bombons, trufas com acabamento perfeito abertas ou fechadas para você ter a opção de trabalhar 
em festas.. Dicas de embalagem, armazenamento e decoração. Inscreva-se já! 

25/10(Qua) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

CONFEITAGEM BÁSICA- TUDO SOBRE BOLO EM ANDARES=> Não fique insegura na hora de fazer seus 

bolos!  Venha tirar todas as suas duvidas para montar um bolo em andares e transportar com segurança. 

Será ensinado como usar o famoso “banquinho” para dar suporte ao peso do bolo, usar haste (guia) para 

que ao transportar o mesmo não saia do lugar, aula com muitas dicas e rica em conteúdo, o bolo será 
coberto e decorado com pasta americana industrializada, e moldes de silicone. Aula com Degustação! 

25/10(Qua) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

FESTIVAL DE QUICHES =>para comercializar, presentear ou degustar: quiche de alho poró com bacon, 

massa crocante, recheio de alho poró, bacon e uma cobertura deliciosa, quiche de bacalhau com brócolis, 

massa crocante com recheio de bacalhau, brócolis, azeitona, requeijão e cobertura. Não percam essa 

novidade! Aula com degustação! 

26/10(Qui) 
9:30 ÀS 
17:00 

Glória Fonseca 

29,99 

CURSO PRÁTICO DE CUPCAKE COM FLORES SUCULENTAS=> Já pensou em ter seus cupcakes com 

massa amanteigada e recheio cremoso? Ornamentos com fores que são a têndencia do momento, as 

suculentas são flores imitando a natureza com cores vibrantes. TRAZER MATERIAL: 4 sacos de confeitar, 3 

matrizes pqn.,Bicos (10,143 e 172), perfex, tesourinha, papel de doces transparente, 1 base reta para flores. 

Obs. O glacê real será rateado entre os alunos. Limite de 15 alunos. Não percam! 

27/10(Sex) 
9:30 

Antonia Brandão 

16,99 

SALGADINHOS ASSADOS- FAÇA E VENDA=> Aprenda a fazer com uma única massa a base de ricota 

diversos salgadinhos: pastelzinho, rolinhos  de salsichas, trouxinhas e ainda aprenderá uma deliciosa 

empadinha que derrete na boca que pode ser feita direto na forminha de papel, podendo congelar crua ou 

assada. Aula com degustação! 

27/10(Sex) 
14:00 

Antonia Brandão 

29,99 

INICIANDO DELICIAS FINAS PARA SEU NATAL=> Aprenda passo a passo em aula: ROCAMBOLE DE 

BACALHAU COM RECHEIO DE CAMARÃO (obs: a massa do rocambole é de bacalhau), PANETONE FOLHADO 

DOCE E SALGADO e mais um BOLO DE MAÇÃ EM FORMATO DE ÁRVORE DE NATAL. Imperdível...Aula com 

degustação! 

28/10(Sab) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
19,99 

AULA TÉCNICA DE SORVETE CASEIRO PARA LUCRO RÁPIDO=> Não perca tempo e aproveite para 

ganhar dinheiro rápido. Você aprenderá uma massa econômica de sorvete,com  apenas 1 litro de leite você 

faz 6 litros de sorvete, receita prática e muitas dicas: como não cristalizar, tempo certo de batimento, o que 

fazer para que as frutas não desçam para o fundo do pote e como fazer o sorvete napolitano e flocos. Aula 

com degustação! 

30/10(Seg) 
9:30 

Kátia Praça 

39,99 
Devido a grande  

Procura, retornamos! 

TÉCNICAS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ,CERIMONIAL E BUFFETS=> Aula com abordagens e 

esclarecimentos sobre vários temas na área, perguntas e respostas. Alguns assuntos: Abordagem 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 no local, 

Cerimonial , decoração e uma apostila com ótimo conteúdo. Aula com certificado. Apostila ATUALIZADA 
com novos conceitos e práticas. 

30/10(Seg) 
14:00 

Kátia Praça 

19,99 

ARTE COM BALÕES - AULA PRÁTICA=> Montaremos juntos...UMA PAREDE DE BOLAS tom sobre tom, 

bola perolada e neon com acabamento em ALTO RELEVO E DESCONSTRUÍDOS. Aula com apostila, receita 

e sorteio. Não percam! 

31/10(Ter) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
2,99 

PÃO DE MEL RECHEADOS E DECORADOS PARA FIM DE ANO=> Antecipe suas encomendas para o fim 

de ano faça e venda o mais delicioso pão de mel, com receita pratica e econômica, recheados com produtos 

Harald, cobertura de chocolate e decorações diversas para casamentos, 15 anos e bodas. Decorações com 

árvore de natal, boneco de neve, vela natalina, guirlanda e carinha de papai noel. Aula com  degustação e 

utilização dos produtos Harald. 

31/10(Ter) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
29,99 

TORTAS DE VITRINE-TORTA MOUSSE DE MARACUJÁ, TORTA TRUFADA DE MORANGO E TORTA 

CROCANTE DE AMENDOIM => Aprendam nesta aula a fazer deliciosas tortas com Massa de pão de ló, 

calda de maçã com canela, recheios com chocolates nobres. Cobertura com chantili, utilizando a técnica de 

colocar o chantily no aro (a torta já sai do aro nivelada, recheada e com chantily. Aula com degustação! 


