
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                
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 NOVEMBRO/2017 

01-11(Qua) 
9:30 

Wilson Brandão 
19,99 

FESTIVAL DE SONHOS E PÃES PARA PADARIA => Massa versátil para fazer um delicioso pão 

trançado, pão de frutas, pães doce diversos, brioches, coco e sonhos. Decorações com acabamento com 

frutas e fondues com geléia de brilho. Faça da sua casa uma mini padaria. Todos os pães podem ser 

feitos em fornos convencionais. Aula com degustação! 

01-11(Qua) 
14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

CURSO DE INICIAÇÃO DE TORTAS=> Pão de ló(chocolate, nozes e baunilha), massa 

abiscoitada(massa sablé), recheios de baba de moça, creme patissier, coco, chocolate e nozes, ganache, 

calda para umedecer, coberturas de marshmallow e demonstração do preparo do chantilly, trabalhos em 

bicos e montagem das tortas. Quatro tortas serão demonstradas em aula: TORTA TROPICAL DE FRUTAS, 

TORTA DE COCO, TORTA DE CHOCOLATE E NOZES. As tortas serão feitas em aula passo a passo. Aula 

com degustação! 

03-11(Sex) 
9:30 

Conceição Braga 
24,99 

ROCAMBOLE SALGADO À METRO => Vocês irão aprender uma super massa de pão de ló, exclusivo 

para rocamboles salgados, ótima opção para festas e eventos de final de ano recheado e decorado com 

frios, queijos, fio de ovos e nozes. Não percam!! Aula com degustação! 

03-11(Sex) 

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! 

04-11(Sab) 

9:30 

Denise Rasinhas 

19,99 

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 15 cm 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 2 cm (botões) e 5 cm de diâmetro 

(babador); rolo de abrir massa; pincel escolar (para fixar as peças). Limite de 15 alunas. 

06-11(Seg) 
9:30 

Tereza Cristina 
3,99 

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!! 

06-11(Seg) 

14:00 

Tereza Cristina 

3,99 

DECORANDO COM ARCÓLOR => Vamos rechear e decorar panetones para ornamentar a sua 
mesa ou para o seu faça e venda. Um lindo URSINHO POLAR.  Aula com os produtos Arcólor!! 
Recheio de trufado de FRUTAS SECAS.  Aula com degustação dos recheios, receita e sorteio. Vai 
perder?? 

07-11(Ter) 
9:30 

Alessandra Oliveira 
3,99 

BISCOITOS DECORADOS => Que tal acrescentar à sua ceia um biscoito um biscoito especial 
para ocasião? Aprenda a personalizar essa delicia deixando sua ceia mais bonita e saborosa. 
Excelentes para decorar sua árvore de Natal, presentear ou vender. Aula com utilização dos 
produtos Mago. 

07-11(Ter) 

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! 

08-11(Qua) 
9:30 

Wilson Brandão 
19,99 

RABANADAS TRADICIONAIS FRITAS E ASSADAS=> Ei! Você não sabe fazer rabanadas ainda? Não se 
envergonhe, venha aprender com o Chef Wilson Brandão a fazer essa maravilha que não pode faltar na sua festa 

de fim de ano, Tudo feito em aula inclusive o pão. Dicas de como deixar sua rabanada sequinha (não oleosa) e de 
bônus também será ensinado a fazer pão de vinho e cerveja, ideal para mesa natalina e um delicioso pavê de 

abacaxi. Duas aulas pelo preço de uma é só aqui no Sonho da Festa. Aula com degustação! 

08-11(Qua) 

14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

 

FESTIVAL DE MASSAS CONGELADAS => Nesta aula você irá aprender a fazer: NHOQUE INDUSTRIAL, 

LASANHA, EMPADÃO. Você aprendera montar quentinhas, fazer a MASSA TRADICIONAL E SUAS VARIAÇÕES. 
Recheios, e molhos branco e vermelho. Sua vida nunca mais será a mesma depois desta aula. Saia do vermelho e 

venha se preparar para faturar muito. Tudo na quentinha pronta para vender!! Serão demonstrados vários tipos de 
embalagens e noções de custo. Noções de congelamento e armazenamento e como brinde uma RECEITA DE 

PANQUECA. Aula com degustação!!!  

09-11(Qui) 
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! 

09-11(Qui) 

14:00 

Damião Costa 

19,99 

AULA DE SORVETE CASEIRO=> Para você que vende sorvetes ou quer agradar os familiares, amigos e ou 
clientes, nesta aula você vai aprender uma receita maravilhosa de sorvete onde com 1 litro de leite faça quase 4 

potes de 2 litros de sorvete, de baixo custo excelente qualidade, não perca dicas de sabores de venda e muito 
mais. Aula com degustação! 

10-11(Sex) 

9:30 

Conceição Braga 

24,99 

PANETONES FOLHADOS DOCES E SALGADOS => Grande novidade para você faturar, com 
lucro garantido! Vocês irão se surpreender com esta super massa crocante e de fácil manuseio, 
podendo fazer em diversos sabores e tamanhos. Não percam! Aula com degustação! 

10-11(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 
29,99 

FAÇA E VENDA – BOLINHOS DE BACALHAU => Crocante, sequinhos e bem econômicos. Em 
tempo de crise não podemos deixar de faturar com os deliciosos bolinhos de bacalhau podendo 
ser vendidos por kilo de massa, unidades ou cento, você poderá vender seus bolinhos congelados 
e mais: Deliciosas rabanadas craqueladas com sugestão de um Enformado de Rabanada. Aula 
com degustação! 

11-11(Sab) 
9:30 

Elizete Garrão 
3,99 

BOLO DECORADO COM BABADOS  DE CHANTILY. (RUFLES) => Aprenda a fazer lindos 
babados no seu bolo de uma forma simples  e rápida  com bicos de confeitar. Ensinarei como 
bater e tingir corretamente e sua utilização em bicos de confeitar  para uma decoração  delicada e 
simplesmente  fantástica. Aula com utilização dos produtos Hulalá. 

13-11(Seg) 
9:30 

Andréia Vasconcellos 
3,99 

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. 



13-11(Seg) 
14:00 

Andréia 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! 

14-11(Ter) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

BISCOITOS NATALINOS DECORADOS- FAÇA E VENDA => Que tal preparar alguns biscoitos natalinos para ter 

um lucro extra neste Natal ou presentear aquelas pessoas especiais? Com a Celebrate você poderá fazer biscoitos 
dos mais variados tipos, como Pinguins, Papai Noel, Boneco de neve.. Não perca essa aula incrível! Aula com 

utilização dos produtos Celebrate. 

14-11(Ter) 
14:00 

Gloria Fonseca 
3,99 

BOLO BOMBOM ... Com as maravilhosas formas BWB. Aprenda a fazer lindos e deliciosos 
bolos bombons recheados e com decorações diversas, incluindo natalina. Ótima para decorar 
mesas de chocolates. 

16-11(Qui) 

9:30 

Anderson Alves 

3,99 

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 Mônica 
Tudo feito com praticidade em aula utilizando a linha de produtos Fine Line.  

16-11(Qui) 
14:00 

Anderson Alves 
3,99 

BOLO PARA MULHERES EM FORMA DE SANDÁLIA => Aprenda em aula a montar um bolo 
com uma sandália toda em pasta de açúcar. Tudo feito com a linha de produtos fine line. Não 
percam!!!  

17-11(Sex) 
9:30 

Antônia Brandão 
19,99 

SALGADOS CREMOSOS => Salgados de massa cremosa de uma loja de shopping super leve que 
pode ser congelado. Nos sabores: chester, queijo provolone, camarão e mais: bolinho de bacalhau 
crocante que aceita congelamento. Aula com degustação! 

17-11(Sex) 

14:00 

Antônia Brandão 

24,99 

FESTIVAL DE TORTAS FINAS  - FAÇA E VENDA=> Torta Marta Rocha (pão de ló, baba de moça, crocante de 
nozes, creme de damasco, suspiros, creme doce de leite) e Torta Trufada de Limão. Com decoração sugestiva para 

Natal e Réveillon. Não percam! Aula com degustação! 

18-11(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.  

21-11(Ter) 

9:30 

Gloria Fonseca 

3,99 

MINI BOLO NATALINO- FAÇA E VENDA => A Época das festas está chegando! 
Aprenda a decorar Mini Bolos natalinos com a Celebrate, que poderão ajudar na sua 
renda de final de ano! Bolo decorado em pasta americana. Você não pode perder! 

21-11(Ter) 
14:00 

Gloria Fonseca 
24,99 

TORTA SALGADA => Aprenda a fazer deliciosa torta salgada com recheio de bacalhau cremoso e 
glacê a base de catupiry, com linda decoração de cacho de uvas salgadas. Ótima para servir na 
sua ceia natalina.  Aula com degustação! 

22-11(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! 

22-11(Qua) 

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. Aula com degustação! 

23-11(Qui) 
9:30 

Kátia Praça 
19,99 

ARTE COM BALÕES => Aprenda a decorar grandes espaços. Peças para teto e parede, coluna flutuante e jardim 
suspenso. Decore grandes espaços com poucos balões e baixo custo. Idéias econômicas e de grande impacto 

visual. Não percam!!! 

23-11(Qui) 

14:00 

Kátia Praça 

19,99 

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. 

24-11(Sex) 
9:30 

Antônia Brandão 
29,99 

PRATOS PARA VOCÊ COMPLEMENTAR SUA CEIA => Esse não pode faltar na sua ceia: 
aprenda desossar frango ou chester e fazer um delicioso rocambole recheado e coberto com 
massa folhada que será servido com salada agridoce. Tudo com decoração natalina. Aula com 
degustação! 

24-11(Sex) 
14:00 

Antônia Brandão 
29,99 

COMPLEMENTO ESPECIAL PARA SUA CEIA => Em aula será ensinado bacalhau 
gratinado com Champion, arroz cremoso e para sobremesa: Torta de Nozes com baba 

de moça. Aula com degustação! 

25-11(Sab) 

9:30 

Kátia Praça 

29,99 

ARTE COM BALÕES- SENSACIONAL PAINEL DESCONSTRUIDO E ALTO RELEVO=> Faremos em 

aula, um sofisticado painel utilizando a mais moderna técnica de DESCONSTRUÇÃO E APLICAÇOES EM 

ALTO RELEVO: ARCO-ÍRIS, NUVENS E FLORES. Sugestivo para FESTA DO UNICORNIO, TURMA DA 

MÔNICA, MARSHA E URSO, JARDIM, BELA E A FERA, CHUVA DE BENÇÃOS, ENTRE OUTROS. Não percam! 

27-11(Seg) 

9:30 

Verônica Casseres 

24,99 

BOLO CHALKBOARD VERMELHO => Nesta aula você aprendera um bolo diferente dos que já 
viram antes. Bolo em 3 andares com técnica de chalkboard, técnica de bordado em glacê real e 
técnica de escrita no bolo horizontal. Aula com degustação! 

27-11(Seg) 
14:00 

Verônica Casseres 
24,99 

BOLO CHUVA DE BENÇÃO => Venham aprender a fazer um lindo bolo que esta super na moda 
e serve para vários temas de festa como: chá de bebê, apresentação, mês versário entre outros. 
Não percam! Aula com degustação! 

28-11(Ter) 
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 dinheiro sem sair de casa. Corra e garanta 
já sua vaga. Aula com Sorteio e degustação! 

28-11(Ter) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 

24,99 

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! 

29-11(Qua) 
14:00 

Solange  Piagge 
3,99 

A SICAO TROUXE UMA DELICIOSA AULA DE FAÇA E VENDA PARA AS FESTAS DE FIM DE 
ANO -  Palhas Italianas Gourmet => Venha aprender a preparar deliciosas Palhas Italianas 
para vender como doces de festa e presentear: Palha italiana de Panetone, Palha italiana de 
nozes, damasco e cerejas e Palha italiana de leite em pó e avelãs." 

30-11(Qui) 
De 9:30 até as 

17:00 c/ intervalo 
para o almoço 

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. 

 

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! 

  



 

 

 

 

 

 
 

 


