
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                
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 AGOSTO/2017 

01-08(Ter) 

9:30 

Glória Fonseca 

3,99 

BOLO MUNDO ENCANTADO DAS JOANINHAS => Encante-se com esse bolo infantil "Mundo das Joaninhas"! 

Um bolo alegre e divertido que pode ser apresentado para festas com diversos temas: jardim, floresta, primavera! 
Aprenda com a Celebrate a delícia que é confeitar!  

01-08(Ter) 
14:00 

Glória Fonseca 
3,99 

CUP CAKE NAS FORMAS B.W.B => Você não gostaria de receber um cup cake nas formas de chocolate com 

massa especial já recheado e ornamentados com bicos Russos? Então não percam esta aula onde cada aluna 
recebera um mini cup cake igual ao da demonstração. Não percam! 

02-08(Qua) 

9:30 

Anderson Alves 

3,99 

BOLO CARRO DO MICKEY=> Não fique de fora dessa aula!!!! Aprenda a fazer um carro do Mickey todo em bolo 
com o personagem dirigindo. Aprenda a usar corretamente a pasta americana Fine line e os corantes 

hidrossolúveis, Tudo feito passo a passo em aula.  

02-08(Qua) 
14:00 

Anderson Alves 
3,99 

BOLO DE CASAMENTO COM RENDAS DE AÇÚCAR=> Aprenda a confeitar e criar com elegância um bolo de 

casamento com rendas de açúcar e uma linda flor super fácil para topo do bolo, finalizando com acabamentos em 
pasta e glacê real da Fine Line. Não percam! 

03-08(Qui) 
9:30 

Conceição Braga 
24,99 

NHOQUE E SEUS SEGREDOS => Vamos faturar vendendo nhoque congelado, massa pratica e super macios em 
sabores diversos, acompanhados de molhos: (aipim, espinafre, batata, beterraba, mandioquinha e outro). Monte 

seu kit e venda para o verão. 

03-08(Qui) 

14:00 

Conceição Braga 

24,99 

CURSO DE INICIANTES DE SALGADINHOS FRITOS => Massa que com gasto de menos de 5 reais, você prepara mais de 
130 salgadinhos de festas, será ensinado como: rechear, empanar, congelar e fritar. Aprendam: coxinhas, bolinhas de 
queijo, enroladinhos de salsicha, risoles e croquetinhos diversos. Não percam este ótimo faça e venda. Aula com 
degustação! 

04-08(Sex) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

DELÍCIAS DE INVERNO COM A HARALD=> Nada mais reconfortante neste inverno do que saborear delícias de chocolate! 
Pensando nisso a harald preparou para vocês  deliciosas receitas de Brownie com recheio de nozes, delicioso e cremoso 
chocolate quente feito com produtos Harald. Aula com degustação!  

04-08(Sex) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

AULÃO DE 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 e sorteio! 

05-08(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 decorar com pasta americana industrializada, moldes de silicone e 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 e sem tabua será sorteado entre os alunos. Aula com degustação! 

07-08(Seg) 

9:30 

Tereza Cristina 

3,99 

DOCES PASTORIZA FAÇA E VENDA =>Campeãs de venda no mercado BOLEIRAS E DOCEIRAS, a Pastoriza trás 
várias opções para você. Vamos preparar tortinhas, Canudos e caixinhas de presente com os sabores 

Pastoriza. Aula com degustação! 

07-08(Seg) 
14:00 

Tereza Cristina 
29,99 

AULA CRAKED CAKE WITH OWL WHATE - Venha aprender a fazer um BOLO QUE FEZ SUCESSO NO RIO CAKE WORLD, 
nova tendência em decoração em confeitaria fina. Esta técnica pode ser usada em TEMAS variados desde o infantil até em 
casamentos. Estaremos montando em bolo fake 2 técnicas de texturas uma será a craquelada em madeira. Que tanto pode 
ter um ar rústico, Vintage como sofisticado e moderno. Não deixe pra fazer sua inscrição em cima da hora. Aula com 
degustação e receita!!  

08-08(Ter) 
De 9:30 às 17:00 

c/intervalo 

Denise Rasinhas 

39,99 

AULA PRÁTICA DE MODELAGEM DE DOCINHOS –TEMA A BELA E A FERA – Venha aprender uma deliciosa massa de 
docinhos personalizados para festas. Serão modelados os docinhos e você também fará a massa em aula, para tirar todas as 
dúvidas. Receita modificada pela instrutora. Garanta a sua vaga. MATERIAL: 01 pacote de leite em pó integral (qualquer 
marca); ½ pacote de açúcar impalpável; 01 vidro pequeno de leite de coco; açúcar vanille Arcolor; 01 xícara de chá 
(medida); 01 colher de sopa (medida); 01 colher de café (medida); 01 bacia plástica para misturar a massa; tapete de 
silicone; sacos plásticos (para guardar as massas tingidas); 02 perfex ou panos para mãos; corantes nas cores: salmão, 
marrom, amarelo, vermelho, verde e azul; pincel (para fixar as peças); tesoura de ponta fina; canetinha preta (opcional); 
embalagem para docinhos.  Limite de 15 alunas! 

09-08(Qua) 
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 promocional Sonho da Festa. Aula com degustação! 

09-08(qua) 

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! 

10-08(Qui) 

9:30 

Conceição Braga 

24,99 

FAÇA E VENDA BALINHAS DE COCO CARAMELADAS => Massa rápida e econômica de fácil preparo e podendo 

ser acrescentado sabores diversos, podem ser feitas mini maçãs do amor para mesa de festas e guloseimas com 
toque especial de lindas embalagens. Aula com degustação! 

10-08(Qui) 
14:00 

Conceição Braga 
29,99 

AULA DE PANIFICAÇÃO => Aprenda a fazer pão a metro em grande estilo nas versões doces e salgadas. 

Surpreendam se com essas maravilhas, seus pães depois de pronto podem ser congelados. Sugestões em aula de 

tamanho por kilo, unidade ou metro com ou sem frios. Aula com degustação! 

11-08(Sex) 

9:30 

Antônia Brandão 

19,99 

SALGADINHOS PARA BUFFET (FRITOS) => Com uma única massa você faz vários tipos de salgados como: 
coxinha, risole, bolinha de queijo e vários tipos de croquetes e mais: um delicioso kibe que poderá ser congelado. 

Aula com degustação! 

11-08(Sex) 
14:00 

Antônia Brandão 
29,99 

SUGESTÕES PARA O DIA DOS PAIS E OUTRAS OCASIÕES => Venham saborear estas delicias para fazer e 

vender. Vamos fazer: QUICHE DE BACALHAU, ROCAMBOLE DE BACALHAU com recheio de camarão. Obs: a 
massa do rocambole é de bacalhau e pensa que acabou? Ainda teremos para sobremesa uma TORTA ALEMÃ DE 

MORANGOS. Aula com degustação! 

12-08(Sab) 

9:30 

Andrea Vasconcellos 

29,99 
DOCERIA GOURMET => Palha italiana, quindim tradicional de coco, pão de mel recheado com coberturas de 

chocolate e decorados e tartelete com recheio de limão. Aula com degustação! 

14-08(Seg) 

9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO DE DECORAÇÃO DE TORTAS => Você vai aprender enroladinho de chocolate, geléias coloridas (aquelas 
que escorrem), mesclar tortas, fio de ovos, profiteroles, merengue, marshmallow, acertar e nivelar a torta. É a 

aula que você precisa para sua decoração. Esta sem criatividade? Então não perca. Bônus: Decorações com 
chocolate circulo de tela, triângulos, taças rendadas de chocolate e fitas em espiral. Aula com degustação! 

14-08(Seg) 

14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO DE PIZZAIOLO=> Se você pensa em abastecer cantinas, academias ou mesmo montar ou reciclar sua pizzaria, eis 
a oportunidade! Massa feita com cerveja, iogurte ou azeite. Modelagem de mini pizzas, brotinhos e tradicional; As diversas 
espessuras (fina, grossa e com borda recheada), molho especial (feito com manjericão fresco e calabresa), recheios 
variados. Balanceamento da receita para que a mesma se transforme em integral. Pré assada e congelamento, coberturas 
doces e salgadas. Não fique fora dessa!  Aula com degustação! 

15-08(Ter) 
De 9:30 às 17:00 

c/intervalo 

Glória Fonseca 
39,99 

AULA PRÁTICA DE CUPCAKES- ESPECIAL CASAMENTO => Não percam essa oportunidade e aprimore seus 
conhecimentos. Cupcakes que já assam com recheio em uma finíssima Massa que desmancha na boca. Cupcakes cobertos 
com Pasta Americana e decorados com tema CASAMENTO. O recheio é um delicioso creme amanteigado com variações de 
sabor. Cada aluna receberá 3 CUPCAKES que serão decorados em aula pelas próprias alunas. A decoração será com modelos 
de noiva, alianças e uma linda rosa. Faça já sua inscrição, um verdadeiro Faça, Venda & Lucre. Imperdível! Limite de 15 
alunos! TRAZER MATERIAL: TESOURA PEQUENA COM PONTA FINA, CONJUNTO DE ESTECAS, JOGO DE 
CORTADORES REDONDO, ROLINHO DE ABRIR PASTA, PINCEL FINO, E PERFEX. OBS. MATERIAL UTILIZADO EM 
AULA (PASTAS) SERÁ RATEADO ENTRE OS ALUNOS. 



16-08(Qua) 

9:30 

Kátia Praça 

19,99 

AULA DE BOLAS – DECORAÇÃO DE BAIXO CUSTO => Aprenda com facilidade a fazer colunas flutuantes 
temáticas, pingentes para teto, elementos cenográficos para chão e um lindo jardim suspenso. Decore com poucos 

balões, menor mão de obra e menor custo. Esperamos por Você! 

16-08(Qua) 
14:00 

Kátia Praça 
49,99 

FESTA INFANTIL=> Venha participar da produção e montagem. Decoração completa: painel, montagem de 

mesas de doces, guloseimas, lembranças, decoração de teto e chão, iluminação com leds para valorizar o seu 
evento. Decorando com muitas bolas.  

17-08(Qui) 
9:30 

Maria Amélia 
3,99 

COOKIES COM GOTAS DE CHOCOLATES=> Faça e Venda ou presenteie estes deliciosos biscoitos aprendendo 

passo a passo com sabor e qualidade.  Venha comprovar e degustar estas delícias que só a Mavalério/Mil Cores 

tem. Saia da Crise e ganhe dinheiro rápido e fácil. Aula com degustação! 

17-08(Qui) 
14:00 

Maria Amélia 
24,99 

TORTA SALGADA MARMORIZADA=> ATENDENDO A PEDIDOS estamos de volta com esta aula que é um 
sucesso=> Com certeza você nunca viu nada antes, nesta aula aprenda a fazer a massa do pão, incrivelmente 

delicioso, e também o glacê mármore salgado com acabamento tipo rendado. Inove a sua mesa de frios com esta 

deliciosa torta e só receba elogios com certeza. Aula com degustação! 

18-08(Sex) 

9:30 

Glória Fonseca 

3,99 

BOLO CONCEITUAL "A BELA E A FERA" => Você sabe o que são bolos conceituais? São bolos que remetem ao 
tema da festa sem precisar de modelagens! Então não perca essa oportunidade de ficar por dentro das novidades 

Celebrate! Bolo todo trabalhado em pasta americana e com uma linda rosa vermelha no topo! 

18-08(Sex) 
14:00 

Glória Fonseca 
19,99 

AULA PRATICA DE BICOS –NOVOS => 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. 

19-08(Sab) 

9:30 

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! 

21-08(Seg) 
9:30 

Elizete Garrão 
24,99 

BOLO CHALKBOARD ( Bolo quadro negro)=> Aprenda a técnica para decorar o seu bolo como quadro negro, 

faremos o efeito de quadro apagado utilizando 2 formas, escrevendo, com efeito, de giz e confeccionando o giz 
com chocolate, escrever a mão livre e com utilização de stêncil.  

21-08(Seg) 
14:00 

Elizete Garrão 
29,99 

BOLO BAILARINA COM PINTURA EM PLACAS DE AÇUCAR => Aprenda a transferir o desenho e pintar em placas de 
açúcar, você não precisa saber pintar ou desenhar para fazer verdadeiras obras de arte com os temas mais variados. 
Faremos o tema bailarina pintando o corpo de uma linda bailarina de ponta e utilizaremos um efeito de sobreposição dos 
babados da saia com pasta americana, uma técnica simplesmente linda 

22-08(Ter) 
9:30 

Maria Amélia 
24,99 

AULA ESPECIAL DE BEM BROWNIE=> Massa imperdível que derrete na boca. Aprenda todo o passo a passo e seus 
segredos. Substitua o famoso bem casado por este maravilhoso docinho com roupagem nova. Recheado com doce de leite e 
uma receita deliciosa que pode ser servido em grandes festas como casamentos, batizado, 15 anos, festa infantil e qualquer 
ocasião importante. Sucesso total. Vagas limitadas garanta a sua. Aula com degustação! 

22-08(Ter) 
14:00 

Maria Amélia 
24,99 

AULA ESPECIAL DE BOLO NO POTE => Serve como Lembrançinhas Comestíveis o maior sucesso do momento - Aprenda 
a preparar e montar estes deliciosos bolos passo a passo. São eles: Bolo de Cenoura com cobertura e recheio de chocolate 
(Massa super prática e deliciosa) e também o Bolo de ameixas com recheio de doce de leite imperdível. Presenteie quem 
você ama ou Faça e Venda o ano inteiro. Com certeza quem provar vai pedir bis. Com sugestões de embalagens. 

23-08(Qua) 

9:30 

Conceição Braga 

24,99 

FESTIVAL DE BISCOITOS CASEIROS => Em apenas uma aula será ensinado mais de um tipo de massa de 
maneira pratica e rápida, que podem ser em vários modelos e sabores e também uma novidade: biscoitos fritos 

também. Vocês irão ficar encantados. Aula com degustação! 

23-08(Qua) 
14:00 

Conceição Braga 
24,99 

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 ensinado 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! 

24-08(Qui) 

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! 

24-08(Qui) 
14:00 

Damião Costa 
19,99 

SALGADINHOS RÁPIDOS=>Aula para você que já se encontra no ramo de salgadinhos ou para você que esta entrando 
agora neste mercado. Aprenda a fazer uma massa fácil, de baixo custo e bem aceita no mercado, esta massa a farinha de 
trigo não vai ao fogo e com uma única massa faça vários tipos de salgadinhos fritos entre eles: coxinha, risoles, bolinha de 
queijo e outros. Aula com dicas de venda e congelamento será explicado em aula como fazer com esta massa um falso 
nhoque. Aula com degustação! 

25-08(Sex) 

9:30 

Antônia Brandão 

3,99 

DELICIAS FEITAS COM CHOCOLATE SELECTA => Em aula serão ensinados: torta mousse de menta com 

chocolate e brownie de nozes recheado com brigadeiro e muito mais. Aula com utilização dos produtos Selecta. 
Aula com degustação!  

25-08(Sex) 

14:00 

Antônia Brandão 

16,99 

FAÇA E VENDA – DELICIOSOS PÃES => Em aula serão ensinados: baguete folhada e recheada. 

Aprenda massa básica para pães doces, rosca de coco, trança de ricota, torcida de frutas entre outros. 

Aula com degustação! 

26-08(Sab) 
9:30 

Tereza Cristina 
3,99 

 BOLO DE MARMITA FAÇA E VENDA => Você pediu e a Arcólor trás. Bolo de Pão de Ló Arcólor sabores na 

versão marmitinhas. Presentear ou vender!? Você vai decidir!! Marmitas assada em aula. Recheando com sabor e 
criatividade e claro com varias sugestões para embalagem, e congelamento. Aula com sorteio das marmitinhas e 

receita do bolo de coco. Participe!! 

28-08(Seg) 

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.  

28-08(Seg) 

14:00 

Alessandra Oliveira 

3,99 

CRACKED CAKE => A técnica do momento que esta em alta nas decorações de bolos. Venham aprender 

e deixar seus bolos ainda mais bonitos. Aula com utilização dos produtos Mago. 

29-08(Ter) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
19,99 

AULA ESPECIAL DE- MINI SUSPIROS E PIPOCA GOURMET=> Novidade aqui na loja Sonho da Festa! Não 
fique de fora dessa mega aula, aprenda todo passo a passo de duas receitas que é sucesso nas festas: Mini 

suspiros coloridos e pipoca gourmet nos sabores café e chocolate com sugestões para outros sabores. Ideal para 
lembranças de batizado, chá de bebê e aniversários. Não percam, aula com degustação! 

29-08(Ter) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

24,99 

CURSO DE DOCES FONDADOS E CARAMELADOS - CAMAFEU DE NOZES, OURIÇO, FIGO RECHEADO E MUITO 
MAIS=> Nesta aula você irá 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! 

30-08(Qua) 

9:30 

Katia Praça 

34,99 

DECORANDO IGREJA COM FLORES NATURAIS => Arranjos para bancos de igreja e entradas, festão para 
corrimão de escada, caminho com heras e flores para entrada dos noivos, formandos e homenageados. Decoração 

com tocheiros e flores, orientação e dicas sobre decoração ao ar livre. Montagem passo a passo de todos os 
arranjos. Relação de materiais e fornecedores. Imperdível! 

30-08(Qua) 
14:00 

Kátia Praça 
34,99 

FLORES NATURAIS – BOUQUET DE NOIVA E ARRAJO PARA BOLO => Aprenda as varias técnicas para 
confeccionar bouquets de noivas e daminhas. Atualize-se: flores adequadas, combinação de cores e flores e 

armazenamento dos bouquets até a entrega, como e quanto cobrar. Ultimas tendências de arranjos para bolos.  

31-08(Qui) 
9:30 

Mauricio Riquelme 
3,99 

CURSO DE ARTE COM BALÕES – NIVEL BASICO => Aprenda a fazer diversas esculturas de flores. Deixe sua 

decoração cada vez mais criativa e divertida com arte em balões. Aula com utilização dos balões Art- Latex. 

31-08(Qui) 
14:00 

Tereza Cristina 
29,99 

BOLO MODELADO URSINHO  => Venha participar desta aula especial onde vai aprender a fazer um bolo 
modelado de uma ursinha(o) sentada  com quatro camadas de receios e coberto com pasta americana. Não perca 

a oportunidade!Faça sua inscrição com antecedência.   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! 

  

 



 

 

 

 

 

 


