
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                
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 OUTUBRO/2017 

02-10(Seg) 

9:30 

Anderson Alves 

3,99 

BOLO DA MULHER MARAVILHA EM 3D=> Aprenda em aula a montar um bolo com 

trabalho em 3D e pintura, utilizando os produtos fine line com este tema que esta fazendo o 

maior sucesso. Não percam! 

02-10(Seg) 
14:00 

Anderson Alves 
3,99 

BOLO BOLSA DE BEBÊ=> Surpreenda todos com esse lindo bolo feito com os produtos 

FINE LINE, com um perfeito acabamento, e rico em detalhes para encantar seus clientes. 

Uma aula cheia de técnicas inovadoras e grande efeito visual. 

03-10(Ter) 

9:30 

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! 

03-10(Ter) 

14:00 

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 glúten e receita de brownie 

de batata doce. Aula com degustação. 

04-10(Qua) 

9:30 

Elizete Garrão 

19,99 

CUP CAKES GLOBO DE NEVE => Aprenda a fazer uma deliciosa massa para cup cakes e a decorar com 

todo o clima natalino. Faremos o globo de gelatina e lindas modelagens como, boneco de neve, árvores, 

papai Noel e muito mais. Torne sua mesa de natal mais colorida de uma forma rápida e deliciosa.  

04-10(Qua) 

14:00 

Elizete Garrão 

19,99 

BÛCHE DE NOEL (TRONCO DE NATAL) =>A massa é Genoise de tradição Francesa, o ganache de 

maracujá e a transformação é em um delicioso Bûche de Noel, aqui no Brasil conhecido como tronco de 

Natal, uma sobremesa fácil de fazer para decorar e dar sabor a sua ceia natalina.  

05-10(Qui) 
9:30 

Conceição Braga 
14,99 

CURSO PARA INICIANTES DE SALGADINHOS FRITOS => Com massa de requeijão! Sucesso 

garantido para aprimorar seus negócios. Iremos fazer vários tipos de salgados com recheios inovadores. 

Com técnica de empanar, fritar e congelar. Aula com degustação! 

05-10(Qui) 
14:00 

Conceição Braga 
14,99 

AULA PROMOCIONAL OUTUBRO ROSA – Torta salgada com pão de forma => transforme sua simples 

torta em uma linda e gostosa torta salgada, que depois de pronta de torna nobre, com recheios agri doce 

e acabamento com glacê salgado e lateral de saia de frios. Sorteio de 1 aro Inox. Aula com degustação! 

06-10(Sex) 

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! 

06-10(Sex) 

14:00 

Damião Costa 

19,99 

CURSO DE BEM CASADOS PINGADOS=> Aula especial para você que esta entrando neste maravilhoso 

mundo de bem casados, ou para você que já comercializa e quer ampliar seus conhecimentos. Aprenda 

nesta aula uma massa maravilhosa de pão de ló pingado, com bom rendimento e recheio tradicional de 

doce de leite, tendo boa resistência, receita original Portuguesa, banhado em uma delicada calda de 

açúcar. Dicas de outros recheios, embalagens e congelamento. Aula com degustação! 

07-10(Sab) 

9:30 

Antônia Brandão 

29,99 

INICIAMOS DELICIAS FINAS ... Para o seu Natal => 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 arvore de Natal. Aula com degustação! 

09-10(Seg) 

9:30 

Tereza Cristina 

3,99 

PÃO DE MEL ARCÓLOR COM ZUM A ABELHINHA!! - Novidades chegando no mês da primavera com 

Arcólor. Estaremos assando e decorando bolo Colméia e pãezinhos de mel com lindas abelhinhas. 

Lançamento da Fipan deste ano de mais um produtos Arcólor de rápida execução. Inscreva-se já!! Aula 

com receitas e degustação!! 

09-10(Seg) 

14:00 

Tereza Cristina 

3,99 

BOLO DE CHURROS PASTORIZA=> Para você não perder tempo, a Doces Pastoriza trás nesta 
aula uma deliciosa receita de bolo de Churros Pastoriza. Estilo bolo da vovó, mas 
simplesmente inesquecível!! Ele serve para o café, um chá ou faça e venda. Vai Perder!!  Aula 
com degustação! 

10-10(Ter) 
9:30 

Antônia Brandão 
16,99 

SALGADINHOS ASSADOS – MASSA DE RICOTA => Com esta massa você poderá fazer vários tipos de 

salgados como: trouxinhas, pastel, enroladinhos de salsicha e mais: deliciosa empadinha que você pode 

congelar direto na forminha de papel e de quebra uma empadinha doce. Aula com degustação! 

10-10(Ter) 

14:00 

Antônia Brandão 

29,99 

PRATOS PARA CEIA DE NATAL - FAÇA E VENDA => Peito de frango recheado com presunto e 
requeijão com creme de milho, arroz cremoso gratinado e mais: torta de abacaxi com babá de 
moça. Aula com degustação! 

11-10(Qua) 
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! 

11-10(Qua) 
14:00 

Kátia Praça 
24,99 

ARTE COM BALÕES – ARCO DESCONSTRUIDO => Coluna arco desconstruídos. Inovação ... Ultimas 

tendências. Montagem passo a passo, arcos versáteis que se transformam em painéis, técnica de inserção 

com bola cristal, balões impressos, balão 260 e muitas novidades. Aula promocional. 

13-10(Sex) 
9:30 

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. Aula com degustação!  

13-10(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

MASSA FOLHADA => Aumente sua renda vendendo folhados. Aprenda a fazer a massa mais versátil do 

Brasil. Você que acha difícil fazer massa folhada, essa aula foi feita para você. Aula com tudo feito passo a 

passo. Esta massa poderá permanecer congelada por até 3 meses. Serão ensinados as suas modelagens: 

mini folhados para Buffet, mil folhas, biscoitos diversos, palmier, gravatinhas de queijo, etc. Massa super 

fácil, feita em aula. Aula com degustação! 

14-10(Sab) 
9:30 

Conceição Braga 
29,99 

CURSO DE PIZZA COMPLETÍSSIMO=> Que tal aprender uma super massa bem fininha e crocante 

para você faturar e ganhar uma nova renda, pizzas com coberturas doces e salgadas com bordas neutras 

ou recheadas, podendo ser armazenadas pré- prontas em freezer ou geladeira, apostila com mais de 60 

sabores. Vamos fazer economia para o lanche ou vendas certas. Aula com degustação! 



17-10(Ter) 
9:30 

Gloria Fonseca 
3,99 

BOLO CLÁSSICO PRETO NO BRANCO => Bolo Clássico Preto no Branco - Aprenda com a 
Celebrate a decorar um bolo clássico em andares. A união das cores preto e branco, rendas, e 
acabamentos em bicos trazem a sofisticação para casamento e 15 anos.  

17-10(Ter) 

14:00 

Glória Fonseca 

3,99 

CHÁ REVELAÇÃO DE CHOCOLATE => Venha aprender a fazer lindas peças de chocolate nas cores rosa 

e azul para decorar sua mesa de chocolate ou para lembranças de festa para chá revelação. Tudo com 

muita praticidade e beleza para você conquistar seus clientes sem sair de casa. Aula com utilização dos 

produtos BWB. 

18-10(Qua) 
9:30 

Maria Amélia 
29,99 

CURSO ESPECIAL DE MACARONS=> Aula especialmente desenvolvida para tirar suas dúvidas e 

produzir com facilidade estes mimos da alta confeitaria com dicas de como colorir. Excelente opção para 

presentear em todas as datas do ano ou para conquistar o seu cliente. Não fique de fora e garanta logo 

sua vaga. Apostila com receita do famoso docinho francês aprenda todo passo a passo sem mistérios. 

Aula com degustação! 

18-10(Qua) 

14:00 

Maria Amélia 

29,99 

AULA ESPECIAL DO DELICIOSO BOLO DE ROLO AVANÇADO => Aprenda tudo passo a passo a 

preparar este delicioso bolo com uma linda decoração e ainda todas as dicas. Com opção para 

casamentos, 15 anos e o que sua imaginação permitir. Massa deliciosa que derrete na boca receita típica 

pernambucana que está fazendo o maior sucesso nas grandes festas !! Não fique de fora! Faça logo a sua 

inscrição  

19-10(Qui) 

9:30 

Andrea Vasconcellos 

3,99 

CUPCAKE E BALÃO DE CHOCOLATE=> Saia da rotina e venha participar de uma aula super dinâmica e 

produtiva, aproveite para conhecer os produtos da linha Harald. Aprenda a fazer um delicioso cupcake e 

tire todas as suas dúvidas. Também será ensinado a fazer um lindo balão de chocolate para festa infantil. 

Essa você não pode perde. Aula com degustação! 

19-10(Qui) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

DOCERIA INFANTIL=> Aproveite que o dia das crianças esta próximo e adquira novos conhecimentos. 

Aprenda todo o passo a passo de como fazer diversos itens para sua festa...São eles: PIRULITO DE 

CHOCOLATE COM TEMAS INFANTIS, PIRULITOS DE BISCOITO, BRIGADEIRO GOURMET NO PALITO E 

BOMBONS DECORADOS. Venha e confira. Aula com degustação! 

20-10(Sex) 
 De 9:30 às 17:00 

c/intervalo para o 
almoço 

Denise Rasinhas 

44,99 

CHOCOMAÇÃS DECORADAS – AULA PRATICA => Venham aprender a decorar maçãs utilizando 

chocolate e pastas, criando lindas peças para sua mesa. Aula pratica cheia de dicas para garantir o 

sucesso das suas vendas. Trazer material: 3 maçãs pequenas, pasta de flor branca, jogo de cortadores 

redondos com 3 peças, jogo de estecas com boleador grande, rolo para abrir massa,, espuma para flores, 

tapete de silicone, pincel escolar, tesoura ponta fina, embalagem para transportar as maçãs. As pasta 

americanas e o chocolate usados em aula, serão divididos entre os alunos. Limite de 15 alunos. 

21-10(Sab) 
9:30 

Damião Costa 
19,99 

FESTIVAL DE QUICHES => Aula maravilhosa de quiches para você que comercializa, quer presentear 

ou mesmo degustar estas maravilhas: quiche de alho poró com bacon, massa crocante, recheio   de alho 

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

bacalhau, brócolis, azeitonas, requeijão e etc., e uma deliciosa cobertura dicas de outros recheios aula 

simplesmente imperdível. Aula com degustação! 

23-10(Seg) 
9:30 

Conceição Braga 
14,99 

FESTIVAL DE TORTAS DOCES E SALGADAS => Com massa sable, uma delicia! Você ira aprender em 

aula massa crocante, levíssima e neutra, com recheio de chocolate com limão e presunto com alho poro e 

palmito. Aula com degustação! 

23-10(Seg) 
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! 

24-10(Ter) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

VENHA SABER A DIFERENÇA DE TRUFAS E BOMBONS=> Aprenda a fazer deliciosas Trufas e Bombons 
variados com sabores inigualáveis. BOMBONS TRUFADOS E BOMBONS RECHEADOS nos sabores de Amendoim. 

Coco, Maracujá. Aprenda também decoração com transfer, personalizados, dourados, gliter e perolados. Aula com 

degustação 

24-10(Ter) 
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! 

25-10(Qua) 
9:30 

Kátia Praça 
14,99 

ARTE COM BALÕES => Painel todo montado com duplas de bolas. Personalizado: com temas, nomes, 

figuras, personagens, escudos de times e várias outras idéias. Montagem passo a passo com participação 

dos alunos. Aula com apostila. 

25-10(Qua) 
14:00 

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. 

26-10(Qui) 
9:30 

Wesley Nunes 
3,99 

CURSO INTENSIVO HARALD – 1ª aula => Nesta aula você ira aprender deliciosas 
palhas italianas e conhecer a gama de produtos Harald. Não percam. 

26-10(Qui) 
14:00 

Wesley Nunes 
3,99 

CURSO INTENSIVO HARALD – 2ª aula => Dando continuidade à aula vamos 
ensinar deliciosos bombons. 

27-10(Sex) 

9:30 

Wesley Nunes 

3,99 

CURSO INTENSIVO HARALD – 3a aula => E pra finalizar com chave de ouro, você 
vai aprender esta delicia que faz parte das mesas de chocolate em todas as festas. 

Uma deliciosa trufa. Vai perder?! 

28-10(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! 

30-10(Seg) 
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 com 

degustação! 

30-10(Seg) 
14:00 

Damião Costa 
19,99 

SALGADINHOS REQUINTADOS => Pra você que deseja surpreender com novos tipos de salgadinhos 

venham aprender estas delicias: MINI TORTINHAS DE BACALHAU, massa bem leve, 

recheio delicioso de bacalhau, requeijão, ricota, etc, com cobertura cremosa e 

CAIXINHAS SURPRESA DE CAMARÃO massa que desmancha na boca, recheio de camarão, provolone, 

azeitonas e etc. Dicas de outros recheios. Aula com degustação! 

31-10(Ter) 

9:30 

Glória Fonseca 

3,99 

MINI BOLOS CLÁSSICOS => Mini Bolos Clássicos- Surpreenda seus convidados! Aprenda decorar “Mini 

Bolos Clássicos” e deixe sua imaginação fluir nesta aula promocional Celebrate. Aprenda com nossos 

ejetores, a facilidade que é criar diversas flores, tudo ensinado passo a passo com a pasta correta, para 

que seu jardim fique ainda mais belo! 

31-10(Ter) 
14:00 

Glória Fonseca 
24,99 

CONFEITAGEM ARTISTICA COM BOLO PINTADO (BEST WESHES) COM MODELAGEM DAS 

FLORES=> Você já conhece a onda dos bolos pintados a mão? Venha conferir essa aula que é a 

novidade do momento...Aprenda a pintar um lindo bolo à mão livre, com dicas e técnicas para facilitar o 

seu trabalho. Também será ensinado a modelagem de uma flor bem fácil que irá enriquecer ainda mais o 

seu bolo. 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! 

  



 

 

 

 

 

 
 


