
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                
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 JUNHO/2017 

01-06(Qui) 

9:30 

Anderson Alves 

3,99 

FESTIVAL DE MINI BOLO ERÓTICO=> Antecipe suas encomendas para o dia dos namorados, surpreenda seu 

amor e clientes com esta novidade ou venda direto para lojas especializadas. Será feito em aula: bumbum, busto, 
casal e outros. Aula com utilização dos produtos Fine Line. Sorteio dos mini bolos. 

01-06(Qui) 

14:00 

Anderson Alves 

3,99 
BOLO PATRULHA CANINA => Aprenda em aula a montar este lindo bolo, com a casa e personagem modelado 

em pasta americana Fine Line. Tudo feito em aula passo a passo. Aula com utilização dos produtos Fine Line. 

02-06(Sex) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

PÃO DE MEL RECHEADOS E DECORADOS => 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 transfer, arabesco e outros.aula com utilização dos produtos Harald. Aula com 

degustação! 

02-06(Sex) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

24,99 

DOCINHOS GOURMET => Nesta aula especial de docinhos gourmet, você ira aprender a fazer: docinhos de 
churros, Romeu e Julieta, brigadeiro de nozes, brigadeiro recheado com uvas, docinho de banana, cajuzinho com 

casquinha de chocolate crocante e docinho de morango. Tudo isso em uma só aula. Aula com degustação! 

03-06(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 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! 

05-06(Seg) 

9:30 

Denise Rasinhas 
9,99 

(Valor promocional) 

URSINHO APAIXONADO EM 2D – AULA PRATICA => Prepare seus clientes para ter um ano cheio de amor. 
Nesta aula você aprenderá como modelar um ursinho no topo de um mini bolo utilizando cortadores de coração. 

Uma decoração para vários temas. Trazer material: Massa de flores tingidas nas cores: marrom (100gr), vermelho 

(100gr) e branca (100gr), mini bolo de 15cm coberto com pasta americana branca fixado sobre um prato, 1 
pacote de pasta americana verde, jogo de cortadores de coração blue star, base blue star, rolo de abrir massa, 

pincel escolar, tesoura de ponta fina, jogo de estecas blue star. Aula promocional blue star. Limite de 15 
alunas 

05-06(Seg) 

14:00 

Denise Rasinhas 

24,99 

AULA PRATICA DE MINI TOTEM VACA E PORQUINHO => Vamos modelar na pratica dois bichinhos da 

fazenda como um mini totem para topo de bolo. Juntos ou separados, eles darão um toque especial na decoração 

do seu bolo. Trazer material: bolo de isopor de 15cm, ½ pacote de pasta de flores misturada com ½ pacote de 
massa elástica, corante em pó na cor marrom fosco, jogo de estecas, tesoura de ponta fina, pincel escolar, rolo de 

abrir massa, base ou tapete de silicone. Limite de 15 alunas! 

06-06(Ter) 

9:30 

Alessandra Oliveira 

3,99 

O PODEROSO CHEFINHO ... Direto das telas de cinema para as festas infantis =>  Um sucesso para 

aniversário , mesversario e chá de bebe. Venham aprender a decorar um lindo bolo em pasta americana, 
utilizando as ferramentas Mago. 

06-06(Ter) 
14:00 

Wesley Nunes 
3,99 

MARAVILHAS COM HARALD => Venham conhecer os produtos Harald e se deliciar com estas receitas: 

Rocambole de amendoim crocante, bolo de cenoura com recheio trufado e mono porção de morango com menta. 
Imperdível!! 

07-06(Qua) 

9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

TORTAS ESPECIAIS => Aprenda em aula a fazer três deliciosas tortas: Torta trufada de chocolate, torta mousse 
de maracujá com baba de moça e torta vidrada de morango. Venha renovar seu cardápio com essas deliciosas 

tortas de vitrine. Um verdadeiro faça e venda. Aula com degustação! 

07-06(Qua) 

14:00 

Wilson Brandão 

29,99 

COMIDA DI BUTECO => Este inverno não vai ser igual aquele que passou! CALDO VERDE, CANJIQUINHA, 

CREME DE ERVILHA, FEIJÃO AMIGO E VACA ATOLADA. Ótimas sugestões para valorizar um convidado em sua 
casa, para servir como entrada em festas e, principalmente, para ganhar uma grana boa em barraquinhas de 

festas juninas. Apostila completa com dicas de congelamento e com as receitas, mas somente serão feitas três 
receitas em aula. Degustação quentinha! Não percam!!! 

08-06(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 com degustação! 

08-06(Qui) 
14:00 

Damião Costa 
19,99 

AULA DE TORTAS SALGADAS=> Venha aprender a fazer 2 maravilhosas tortas salgadas. Torta Caprice (Recheio 

a base de frango e milho, já sai recheada do forno) massa de pão processado, torta com massa de pão de ló 
salgada, recheio de frango, será ensinado a massa de pão de ló salgado com dica de rocambole e canapés. Aula 

com degustação! 

09-06(Sex) 
9:30 

Antônia Brandão 
16,99 

SALGADINHOS PARA BUFFET (FRITOS) => Você aprendera com uma única massa fácil e econômica vários 

tipos de salgados como: coxinha, bolinha de queijo, risole, enroladinho de salsicha e diversos croquetes. E mais: 
um delicioso kibe que pode ser congelado. Aula com degustação! 

09-06(Sex) 
14:00 

Antônia Brandão 
3,99 

FAÇA E VENDA PARA FESTA INFANTIL => Aprenda a fazer cone trufado, pirulito de bolo trufado, cup cake de 

chocolate com limão e muito mais. Aula com utilização dos produtos Selecta. 

10-06(Sab) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

AULÂO DE DOCES CARAMELADOS E FONDADOS => Nesta aula você vai aprender doces com papel de 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. Nesta aula você 

vai aprender 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! 

12-06(Seg) 

9:30 

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! 

12-06(Seg) 
14:00 

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.  

13-06(Ter) 

9:30 

Elizete Garrão 

3,99 

BOLO JUNINO => Faremos a decoração com tema junino, utilizando a transformação da pastamix em 
pastilhagem, para confecção e modelagem de chapéu caipira, fogueira, bandeirinhas etc.... Tudo passo a passo 

e com a utilização dos produtos MIX. 

13-06(Ter) 
14:00 

Elizete Garrão 
3,99 

BOLO DE CASAMENTO COM TEXTURA DE AÇÚCAR COM STENCIL => Faremos em bolo fake uma 

linda  decoração  para bolos de casamento,15 anos, pois nela  você utiliza todos os elementos de uma forma 
delicada. Será ensinado a textura ideal do glacê de açúcar para a utilização em stencil na lateral  e a composição 

de arranjo  com rosas feitas de  pasta de uma forma fácil e quase instantânea . 

14-06(Qua) 
9:30 

Conceição Braga 
19,99 

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). 
Sugestão de nhoque fitnes. Aula c/ degustação!  



14-06(Qua) 

14:00 

Conceição Braga 

29,99 

FESTIVAL DE DELICIAS PARA FESTA JUNINA => Que tal aprender verdadeiras guloseimas com requinte e 
qualidade? Como deliciosos bolos: aipim cremoso estilo bombocado, bolo de cenoura prestigio, bolo de chocolate 

com paçoca, pé de moleque de brigadeiro nutella, cocada de copo e receitas extras na apostila de pudim de 
tapioca e cuscuz. Aula com degustação! 

16-06(Sex) 

9:30 

Maria Amélia 

3,99 

AULA ESPECIAL DE BOLO BOMBOM => Recheados e decorados com produtos Mavalério. Massa super leve, 
saborosa e pratica. Utilize nosso Chocolatier. Será ensinado todo o passo a passo. Aula imperdível para quem quer 

ganhar dinheiro o ano inteiro. Não fiquem fora dessa. Aula com utilização dos produtos Mil cores/Mavalério. Aula 
com degustação! 

16-06(Sex) 
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. 

17-06(Sab) 
9:30 

Tereza Cristina 
3,99 

ARRAIÁ JUNINO, JULINO ... => Bem Facim de preparar e fica tudo pra lá de bão. Vamos fazer Cajuzinhos e 

Bolo de Cajuzinho no passo a passo em sala de aula. Venham experimentar, todas estas delicias nesta aula... Não 
percam! Aula com utilização dos produtos pastoriza. Aula com degustação! 

19-06(Seg) 
9:30 

Maria Amélia 
24,99 

AULA IMPERDÍVEL DE MINI-SUSPIROS => Aprenda todo passo a passo a preparar os mais deliciosos suspiros 

coloridos e também recheados!!! Faça e Venda estas delícias e que também poderá ser servidos nas grandes 

festas! Vai perder? Corra e faça logo a sua inscrição. Aula com degustação! 

19-06(Seg) 

14:00 

Maria Amélia 

29,99 

AULA ESPECIAL DE BOLOS CASEIROS DA VOVÓ- FAÇA E VENDA=> Venda o ano inteiro e surpreenda os 
seus amigos e convidados na hora do lanche ou chá da tarde com estas receitas imperdíveis de bolos caseiros 

deliciosos, com praticidade e qualidade que já dão água na boca. São eles: BOLO DE LIMÃO GLAÇADO COM 

OUTRAS SUGESTÕES DE SABORES, O IMPERDÍVEL BOLO DE MILHO COM GOIABADA E PARA FECHAR COM CHAVE 
DE OURO O DELICIOSO BOLO TIPO FORMIGUEIRO. Com certeza irá agradar aos mais exigentes paladares. Aula 

com degustação! 

20-06(Ter) 

9:30 

Glória Fonseca 

3,99 

BOLO "CARA DE LEÃO" => Aprenda com a Celebrate a decorar um lindo bolo infantil com Cara de Leão! Sua 
decoração de safari e zoológico vai ficar completa. Os tons pastéis oferecem a sua decoração leveza e suavidade. 

Celebrate, apaixonados por confeitaria! Aula com utilização dos produtos Celebrate. Aula com degustação! 

20-06(Ter) 
14:00 

Glória Fonseca 
3,99 

DELICIAS DE CHOCOLATE =>  Com as praticas formas de BWB podemos criar e variar nossos trabalhos com 

muita praticidade usando gostosos recheios, como vamos apresentar: Concha shell aberta recheada  e perola, bolo 
quadrado gigante ornamentado e cachepôs na forma de cascão com flores. Aula com utilização dos produtos BWB. 

21-06(Qua) 

9:30 

Antônia Brandão 

16,99 

SALGADINHOS PARA BUFFET (ASSADOS) => Com uma única massa você faz diversos salgados como: pastel, 
trouxinhas, rolinhos de salsichas e mais: uma empadinha que você pode congelar crua em forminhas de papel. 

Aula com degustação! 

21-06(Qua) 

14:00 

Antônia Brandão 

3,99 

VENHA SE DELICIAR COM ESTAS MARAVILHAS DA ... SELECTA => Pão de mel especial (massa molhadinha 

recheada com ganache de avelã Selecta) e pra fechar: torta glaçada recheada com delicioso recheio Selecta Torta 
de limão. Vai perder? Aula com degustação!  

22-06(Qui) 

9:30 

Kátia Praça 

17,99 

AULA DE BOLAS => Idéias criativas para decorar seus eventos. Faremos 10 modelos diferentes para 

colunas, arcos, pingentes para o teto, parede e paineis. Coluna miraculous e outros temas. Aula 

promocional Sonho da Festa. 

22-06(Qui) 
14:00 

Katia Praça 
19,99 

AULA DE BOLAS => Esculturas para compor sua decoração de mesa e painel para vários temas. Arvore 

com 2,50cm, jardim para entrada de eventos, coluna, flores, borboletas e um mega sol. Aula 

imperdivels! 

23-06(Sex) 

9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

SALGADOS FITNES atendendo a pedido =>Ensinaremos massa de pizza crocante e diferente (sem 

glúten, com biomassa de banana e linhaça com batata doce), empada sem glutem e receita de brownie 

de batata doce. Aula com degustação. 

23-06(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

QUICHES E EMPADAS=> QUICHE INTEGRAL DE ALHO PORO, QUICHE DE CARNE SECA COM ABÓBORA E DE 

QUEIJO COM TOMATE. Receitas leves, versáteis e super saudáveis para a criançada em férias, pois junta a delícia 
da massa de empada ao hábito saudável de comer legumes e verduras.  Apostila com noções de congelamento e 

armazenamento. IMPERDÍVEL!!  Aula com degustação!  

24-06(Sab) 
9:30 

Tereza Cristina 
3,99 

CUP CAKE ARCÓLOR PARA DIAS ESPECIAIS => Nesta aula você vai aprender a técnica de mistura de GLACÊ 

MÁRMORE E PASTA AMERICANA e como utilizá-la. Vamos transformar os Cupcake Arcólor em lindas ROSAS 
que podem ser ir para a geladeira. Ela serve para dar de lembranças. Em casamentos, 15 anos para Madrinhas, 

aniversários e etc...Aula passo a passo e degustação das misturas para Cupcake Arcólor Red Velvet, Chocolate e 
Baunilha. Aula com degustação! 

26-06(Seg) 

9:30 

Andrea Vasconcellos 

3,99 

AULÃO DE CHOCOLATE PARA DIVERSAS OCASIÕES => Vaso de chocolate com rosas e bouquet de bombons. 

Essa você não pode ficar de fora. Aula com utilização dos produtos Harald. Sorteio das peças. 

26-06(Seg) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

24,99 

ARRAIÁ DO SONHO DA FESTA => Maça do amor tradicional, pé de moleque, maça banhada no chocolate, 

espeto de frutas com cobertura de chocolate. Tudo isso em uma só aula. Cada aluna receberá um item de 
cada. 

27-06(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

BOLO CAIXA DE PRESENTE =>  A Celebrate inovando mais uma vez, traz para você este bolo em formato de 

caixas de presentes lindamente decorado para você surpreender seus clientes! Utilizaremos o Aplique Fácil, laço e 
um lindo bouquê de hortências!! Imperdível!! 

27-06(Ter) 
14:00 

Glória Fonseca 

19,99 
 

AULA PRÁTICA DE  FLORES NA BASE RETA PARA FLORES => 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 onde você poderá dizer 
fui eu quem fez! 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. 

28-06(Qua) 
9:30 

Kátia Praça 
39,99 

TÉCNICAS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CERIMONIAL E BUFFETS   => Aula palestra com abordagens 
e esclarecimentos sobre vários temas na área, perguntas. 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 ATUALIZADA com novos conceitos e práticas. 

28-06(Qua) 

14:00 

Kátia Praça 

17,99 

AULA DE BOLAS => Faremos juntos numa aula pratica uma parede de bolas tom sobre tom, perolada e 

neon com acabamentos em alto relevo. Imperdível! Aula promocional sonho da festa.  

29-06(Qui) 

De 9:30 até 17:00 
c/intervalo para o 

almoço 

Denise Rasinhas 
39,99 

AULA PRÁTICA DE MODELAGEM DE DOCINHOS –TEMA CIRCO – Venha aprender uma deliciosa massa de 
docinhos personalizados para festas. Serão modelados 4 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! 

30-06(Sex) 
9:30 

Conceição Braga 
24,99 

TORTAS PARA INICIANTES => Que tal ter um faturamento imediato com vendas em fatias ou tortas 

inteiras? Massa, recheio e decoração classica. Serão preparadas duas tortas mas com sugestões em aula 

para outros tipos. Aula com degustação! 

30-06(Sex) 

14:00 

Conceição Braga 

24,99 

PANIFICAÇÃO EM CASA => Sabe aqueles dias frios que estão pra chegar? Você mesmo pode preparar seus 
pães completamente caseiro e com rendimento e durabilidade para poder congelar eles completamente prontos. 

Massa feita com iogurte ou leite condensado para pães doces e salgados. Pães quentinhos e deliciosos e sem 
precisar sair de casa. 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! 

  



 

 

 

 

 

 


