
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                
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 JULHO/2017 
01-07(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/degustação.  

03-07(Seg) 
9:30 

Anderson Alves 
3,99 

BOLO DE CASAMENTO => Aprenda em aula, a montar um lindo bolo de casamento, sobreposto com flores de 

açúcar, tudo feito em aula passo a passo, Feito com a linha de produtos Fine Line, as flores serão feitas em aula. 
Aula com degustação! 

03-07(Seg) 
14:00 

Anderson Alves 
3,99 

BOLO MAQUIAGEM => Aprenda nesta aula a falar um lindo bolo estojo de maquiagem para festa teen, 

com: batom, estojo de sombra, pincel, esmalte entre outros. Tudo com utilização das pastas Fine line. 

Não percam! 

04-07(Ter) 
9:30 

Maria Amélia 
3,99 

AULA ESPECIAL DE MAÇAS PERSONALIZADAS => Aprenda todo passo a passo a preparar estes mimos 

deliciosos que com certeza vai arrasar na sua festa e surpreenda os seus convidados com esta linda lembrancinha. 
Vai perder? Faça já a sua inscrição. Aula com utilização dos produtos Mil Cores/Mavalerio. 

04-07(Ter) 
14:00 

Maria Amélia 
29,99 

ESPECIAL DE MACARONS => Dicas de como colorir, aula especialmente desenvolvida para tirar as dúvidas e 
produzir com facilidade  estes mimos da alta confeitaria, excelente opção para presentear em todas as datas do 

ano, ou para conquistar o seu cliente. Não fique de fora. Garanta já sua vaga. (O mais famoso docinho Francês) 
Receita Imperdível sem mistérios. Aprenda todo passo a passo. Aula tão esperada por todos. Aula com 

degustação! 

05-07(Qua) 

9:30 

Alessandra Oliveira 

3,99 
BOLO ELEGANCE => Lindo bolo feminino para aquelas clientes que curtem um bolo lindo sem tema específico. 

Decoraremos um bolo cenográfico com dois andares e uma flor no topo, utilizando os cortadores de flores Mago. 

05-07(Qua) 

14:00 

Denise Rasinhas 

3,99 

BOLO DA LADY BUG => Com as ferramentas blue star => muito lindo. Aprenda a decorar um bolo com o tema 
da lady bug com uso dos cortadores para criar acabamentos perfeito e original. Aula com utilização dos produtos 

Blue Star. 

06-07(Qui) 

9:30 

Tereza Cristina 

3,99 

BOLO MARMORIZADO EM PASTAS COM FLORES ESTILIZADAS  => Venha estar conosco nesta aula de bolo 

Moderno, tudo decorado em Pastas Arcólor. Este Bolo estiloso serve para  vários temas. Aproveite!! Receita da 
massa e degustação!!! Aula com utilização dos produtos Arcolor. 

06-07(Qui) 

14:00 

Tereza Cristina 

3,99 

DOCINHOS DE COPINHOS => A Pastoriza têm uma das mais completas linhas de doces e recheios 

industrializados do com o verdadeiro sabor do campo. Venha conhecer e descobrir porque Pastoriza se tornou a 

alegria de vários profissionais. Vamos fazer delícias com os DOCES PASTORIZA, nos copinhos. Tudo para dar 
aquele toque especial na sua mesa de doces. Aula com um lindo visual e degustação!! 

07-07(Sex) 
9:30 

Conceição Braga 
24,99 

AULA DE MINI TORTAS => Mini tortas em forminhas de acetato individuais. Que tal faturar com este excelente 

método de vender tortinhas? Massa de pão de ló que pode ser de baunilha ou chocolate. Gaste muito pouco para 

começar este investimento. Várias idéias de sabores, coberturas e congelamento. Aula com degustação! 

07-07(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 
24,99 

NOVIDADE – BOLO NO COPO COM MASSA SALGADA => Não é pão de forma!! Vocês irão se 

surpreender com recheio cremosos, intercalando glacê acetinado, podendo ter varias opções de sabores. 

Noções de gastos e vendas. Aula com degustação! 

08-07(Sab) 

9:30 

Glória Fonseca 

24,99 

AULA PRATICA DE BICOS – Senso de humor com bicos redondos (perlê) => Venham se encantar fazendo 

diversos bichinhos em glacê real para ornamentar seus bolos infantis, cup cakes e mini bolos. Faremos: pintinhos, 
porquinhos, hipopótamos, tartarugas, ursinhos, ratinhos, coelhinhos e pingüins. Tudo no bico com glacê real. A 

criançada vai adorar. Trazer material: Bicos: 12, 2, 10, 3,4 e 8, 4 sacos, 4 matrizes, perfex, tesoura, palito, pote 

plástico. Obs.: o glacê real usado será rateado entre as alunas. Limite de 15 alunos. 

10-07(Seg) 

9:30 

Andréia Vasconcellos 

3,99 

ALFAJOURS => Essa é a sensação do momento, alfajours recheados com recheios Harald, cobertura fracionada e 
decorações diversas. Receitas praticas e econômicas. Aula com utilização dos produtos Harald. Aula com 

degustação! 

10-07(Seg) 
14:00 

Andréia Vasconcellos 
29,99 

TORTAS DE VITRINE => Aprendam nesta aula a fazer: tortas mousse de maracujá, torta trufada de morango e 

torta crocante de amendoim. Massa de pão de ló, calda de maçã com canela, recheios com chocolates nobres. 
Cobertura com chantili, utilizando a técnica de colocar o chantili no aro (a torta já sai do aro nivelada, recheada e 

com chantili. Aula com degustação! 

11-07(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

BOLO ANIVERSÁRIO FEMININ0 => Lindo bolo para aniversário feminino: Sabe aquele bolo que encanta só de 

olhar? São várias técnicas em um só bolo: utilização de aplique fácil, bouquêt de hortênsias e um lindo laço no 
topo! Não perca esta oportunidade de tirar suas dúvidas e conferir toda a praticidade dos produtos Celebrate. 

11-07(Ter) 

14:00 

Glória Fonseca 

3,99 

PEÇAS PARA FESTAS ESPECIAIS EM CHOCOLATE => Que tal aprender a montar várias peças para mesa de 
chocolate especial?! Vamos aprender a fazer casquinhas perfeitas (ideal para quem nunca trabalhou com 

chocolate). Copinhos recheados, mini vasinhos floridos, bombons recheados. Não perca essa oportunidade. Aula 
com utilização das formas BWB. 

12-07(Qua) 
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! 

12-07(Qua) 
14:00 

Damião Costa 
19,99 

BOLO EM FORMATO DE HAMBURGUER => Para você que trabalha com venda de bolos ou esta entrando no 

mercado, muito fácil de fazer, A COBERTURA E AS BATATAS FRITAS SERÃO FEITAS COM UMA DELICIOSA 
PASTA DE LEITE EM PÓ QUE TAMBÉM SERVE PARA FAZER DOCINHOS. O tomate, o queijo e a alface feitos 

em pasta americana industrializadas. Muito fácil de fazer, servindo para homens e mulheres de qualquer idade. EM 
AULA SERÁ EXPLICADO COMO FAZER ESTE BOLO NA VERSÃO SALGADO. Aula c/ degustação! 

13-07(Qui) 
9:30 

Wilson Brandão 
24,99 

BOLO E SOBREMESAS NO POTE => Ganhe dinheiro o ano inteiro vendendo essas maravilhas. Aprenda em apenas uma 
aula 2 deliciosas sobremesas que fazem sucesso em todas as ocasiões. Você aprenderá a fazer bolo no pote de chocolate e 
nozes, massa abiscoitada com recheio de baba de moça, e a preparar corretamente o pão de ló sem deixar cheiro ou sabor 
de ovo, Também será ensinada uma deliciosa sobremesa para venda certa. E não para por aí... Vamos fazer em aula um 
marshmallow caseiro, calda para umedecer seu pão de ló, creme pâtisserie e demonstração de preparo do chantilly. Noções 
de custo, embalagens e validade de cada item. Aula com apostila completa e degustação! 

13-07(Qui) 

14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

PASTÉIS & CIA: PASTEL FOLHADO, PASTEL DE FEIRA E PASTEL DE FORNO com sugestões de recheios 

diferentes, para todo tipo de gosto: Camarão com alho poro e requeijão, Tomate seco com Gorgonzola e Rúcula, 
Provolone com Cebola Caramelizada, e Antepasto de Berinjela, bem levinho, para quem está em busca de uma 

alimentação mais saudável. Apostila com diversas sugestões de recheios. Aula patrocinada pela loja Sonho da 

Festa. Aula c/ degustação! 

14-07(Sex) 
9:30 

Antônia Brandão 
3,99 

DELICIAS COM SELECTA I => Cup cake de cenoura com recheio de brigadeiro, bombons, 

trufas, tudo em uma só aula com produtos selecta para você degustar. Vai perder? 

14-07(Sex) 
14:00 

Antônia Brandão 
19,99 

FESTIVAL DE CALDOS => Atendendo a pedidos!! Venham aprender a fazer: caldo verde, bobo de 

camarão e creme de palmito. Um verdadeiro faça e venda. Você pode fazer os caldos e oferecer aos seus 

clientes em potes, ótima opção pra ganhar um dinheiro extra oferecendo a quem não tem tempo e não 

gosta de cozinhar. Aula com degustação! 



15-07(Sab) 

9:30 

Conceição Braga 

34,99 

SALGADOS ASSADOS E FRITOS => Em uma só aula iremos ensinar a massa francesa de confeitaria semi 
folhada para croissant doces e salgados. Os deliciosos bolinhos de bacalhau com massa de aipim e mais a grande 

novidade: bolinhas com massa de queijo que podem ser recheadas com camarão. Este tipo de salgado é conhecido 
como casulo cremoso. Tudo com técnica de conservação e congelamento. Aula com degustação! 

17-07(Seg) 
9:30 

Kátia Praça 
19,99 

ARTE COM BALÕES – CURSO PARA INICIANTES => Decoração temática para 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. Não percam! 

17-07(Seg) 

14:00 

Kátia Praça 

17,99 

ARTE COM BALÕES – ESCULTURA => Faremos em aula uma escultura com 2,50m, montagem passo a passo 

com a participação dos alunos. Dicas sobre como fazer vários personagens para decorar suas festas. Aula com 
apostila e projeto. 

18-07(Ter) 
9:30 

Maria Amélia 
24,99 

AULA ESPECIAL DE MINI PÃES PARA COQUETÉIS>> E também para servir na entrada de sua festa. São eles: 

Mini pães de lingüiça, Azeitona e Salsicha. São três massas irresistíveis. Com certeza você vai encerrar com chave 

de ouro a sua festa, com estas receitas imperdíveis. Aula c/ degustação! 

18-07(Ter) 
14:00 

Maria Amélia 
24,99 

FAÇA E VENDA IMPERDÍVEL – COCADAS CREMOSAS => Atendendo a pedidos! Aula Especial de Cocadas 
Cremosas ou de Corte - Aprenda todo Passo a Passo a preparar estas delicias que com certeza farão o maior 

sucesso. São Elas: Tradicional e Maracujá e ainda outras opções de sabores. (Chocolate, Amendoim, Morango e 
etc). Depois desta aula sua vida vai mudar drible a crise.  Aula c/ degustação! 

19-07(Qua) 

9:30 

Elizete Garrão 

34,99 

BOLO COM TEXTURA DE GLITTER E CRAQUELADO => Seguindo as últimas tendências de decoração em 
confeitaria fina, nesta aula você vai aprender 2 técnicas de cobertura para seus bolos, para agradar os clientes 

mais exigentes. Será ensinado o craquelado e o efeito de gliter de uma forma super prática que poderá ser usado 
em temas que vão desde o infantil até o casamento. Aula com degustaçã! 

19-07(Qua) 
14:00 

Elizete Garrão 
34,99 

NIVELAMENTO DE BOLO COM QUINAS PERFEITAS => Aprenda a fazer quinas perfeitas, nivelar e acabar de 
vez com as indesejadas celulites do seu bolo com a técnica correta e prática para elevar o padrão e qualidade na 

decoração dos seus bolos. Será ensinado o ponto correto do ganache, como estruturar e sobrepor andares de uma 
forma segura sem utilização de banquinhos, como cobrir com pasta americana e deixar o acabamento 

completamente liso e bordas quinadas. ATENÇÃO AULA DEMONSTRATIVA COM DEGUSTAÇÃO. 

20-07(Qui) 

9:30 

Kátia Praça 

17,99 

AULA DE BOLAS => Novidades em decoração com balões e técnica de inserção (bola transparente com 

bolinhas dentro). Faremos peças para entrada do evento, teto de bolas e arranjo para centro de mesa dos 

convidados. Vários temas. 

20-07(Qui) 
14:00 

Kátia Praça 
19,99 

ARTE COM BALÕES – ARCO DESCONSTRUIDO => Aquele cheio de elementos, balões 
impressos e balão 260 (bola canudo) montagem passo a passo. Vamos montar juntos! 

21-07(Sex) 
9:30 

Mauro de Lucca 
3,99 

MARAVILHAS COM CHOCOLATE SICAO => Venham conhecer este maravilhoso chocolate e aprender e se 

deliciar com receitas que são um verdadeiro faça e venda. Faça logo sua inscrição e venham conferir. Aula com 
utilização dos produtos Sicao. Aula com degustação! 

21-07(Sex) 

14:00 

Damião Costa 

19,99 

AULA DE PASTA AMERICANA PARA INICIANTES=> Você não sabe fazer pasta americana ou tem dificuldade 
em dar ponto na sua? Então venha aprender em aula passo a passo a fazer a pasta americana, cobrir bolo e fazer 

decorações com babados, drapeados e outros. Tudo com utilização da pasta americana feita em aula. Aula com 
degustação! 

22-07(Sab) 

9:30 

Antônia Brandão  

19,99 

SALGADINHOS CREMOSOS (DE UMA FAMOSA LOJA) => Quem já fez recomenda! Quem não fez é uma 
grande oportunidade para aprender. É um salgadinho com uma massa especial (cremosa) com os diversos 

recheios: chester, camarão, queijo e outros. E para completar esta maravilhosa aula, aprenda também a fazer um 
delicioso bolinho de bacalhau para surpreender seus convidados. Tudo feito em aula. Aula com degustação! 

24-07(Seg) 

9:30 

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! 

24-07(Seg) 
14:00 

Conceição Braga 
19,99 

DOCINHOS INOVADORES => Vamos aprender uma super massa estilo marzipâ, (conhecida agora no mercado 

dos doces de massa de coxinha de galinha), rápida, econômica e saudável, com 1 lata de leite condensado você 
fará até 100 docinhos de festa, podendo congelar só a massa ou os docinhos prontos, podem ser banhados em 

chocolate, fondados, caramelados e modelados: em sabores diversos. Aula com degustação! 

25-07(Ter) 
9:30 

Gloria Fonseca 
3,99 

BOLO FEMININO SILHUETA E COLARES => Lindo bolo para aniversário feminino (podendo ser usado em 

outras ocasiões) trabalhado com silhueta em pasta de goma e muitas outras técnicas para você arrasar na 
decoração: Uso de moldes de silicone, ejetores e muito mais! Não fique fora dessa!!! Aula com utilização dos 

produtos Celebrate. 

25-07(Ter) 
14:00 

Gloria Fonseca 
24,99 

AULA PRÁTICA DE BICOS- SÓ GUIRLANDAS=> Não percam essa aula totalmente prática com uso de bicos 
para fazer lindas guirlandas para decoração de bolo. Trazer Material: Bicos: 3-16-17 e 349,  2 sacos de 

confeitar peq., 2 matrizes peq., tesoura, perfex, pote peq., e 1 colher. Obs. O glacê real será rateado 

entre as alunas. Limite de 15 alunas. 

26-07(Qua) 

9:30 

Antônia Brandão 

3,99 

ESPECIAL PARA O DIA DOS PAIS => Aprenda em aula uma torta especial para o dia dos pais. Torta de 
chocolate com morangos banhados no chocolate e outros mimos para o papai. Aula com utilização dos produtos 

Selecta. Aula com degustação! 

26-07(Qua) 
14:00 

Antônia Brandão 
19,99 

TORTA SALGADA À METRO => Ideal para festa e Buffet infantil. Você vai aprender a fazer o 
pão de forma em aula. A torta terá 2 recheios, glacê salgado de bico e decoração com batata 
palha. Aula com degustação! 

27-07(Qui) 

9:30 

Andréia Vasconcellos 

3,99 

CHOCOLATES PARA FESTA JULINA => Balão de chocolate feito com formas diamante, trufa de 
paçoca e palha italiana de amendoim no copinho. Aula com utilização dos produtos Harald. Aula 
com degustação! 

27-07(Qui) 
14:00 

Andréia Vasconcellos 
24,99 

AULA DE MINI BOLO => Massa de bolo amanteigada, recheios de baba de moça e recheio de nozes, cobertura e 
decoração com pasta americana, glacê real, pintura com glacê fluido, decoração com pintura em vitro e decoração 

com papel de arroz.  

28-07(Sex) 

De 9:30 às 17:00 
c/intervalo 

Denise Rasinhas 

44,99 

AULAPRATICA DE CUP CAKES => Cup cakes são delicias perfeitas para qualquer tipo de evento e nesta aula 
você aprendera novas decorações para topo que podem ser aplicados em bolos como 2D. Garanta sua vaga e 

surpreenda seus clientes. Trazer material: cortador redondo de 6cm, rolo de abrir massa, jogo de estecas blue star 

(com boleador), pincel escolar, tapete de silicone, tesoura de ponta fina, caixa de papelão para armazenar os cup 
cakes. Serão ensinados 3 cup cakes decorados com pasta. Obs.: as pastas usadas em aula serão rateadas 

entre as alunas. Limite de 15 alunas. 

29-07(Sab) 
9:30 

Andréia Vasconcellos 
29,99 

AULAO DE CHOCOLATES PARA INICIANTES => E também para quem trabalha com chocolate, aprimorando 

seus conhecimentos. Bombons nobres utilizando técnica de temperagem, bombons com cobertura fracionada 
utilizando técnica de recheio injetável, bombons recheados tradicionalmente, pão de mel recheado e licoroso, 

utilizando cobertura e com decorações diversas, copinho de chocolate com recheio de mousse de maracujá e 
verrine com recheios de ninho e nutella. Aula com degustação! 

31-07(Seg) 
9:30 

Wilson Brandão 
24,99 

FESTIVAL DE PÃES ESPECIAIS PARA LANCHE- FAÇA DA SUA CASA UMA MINI PADARIA => Aula ideal 

para quem quer ganhar dinheiro! Nesta aula você aprenderá a confeccionar os mais famosos pães. São eles: pão 

de batata simples e recheado, pão australiano e pão ciabata, este é ideal para fazer sanduíches naturais e 
brusqueta. Você aprenderá também, outros tipos de modelagem como: tranças, brioches, joelhos, hambúrguer 

que já sai recheado do forno e muito mais. Aula com muitas dicas e técnicas, para você reproduzir com perfeição. 
Aula com apostila e degustação! 

31-07(Seg) 
14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

CURSO DE LANCHEIRO=>Aula rápida e com qualidade de curso técnico, ideal para quem quer montar o seu 
próprio empreendimento ou até mesmo supervisionar uma lanchonete. Com uma única massa você irá aprender a 

fazer hambúrguer de forno (Já sai recheado do forno), Joelho, cachorro quente americano, esfiha e pastelão. 
Serão demonstradas as modelagens do calzone, do pastel chinês e da cigarrete. Aula com apostila. 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! 

  



 

 

 

 

 


