
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                
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 SETEMBRO/2017 

01-09(Sex) 
9:30 

Wilson Brandão 
19,99 

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!  

01-09(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

CURSO ESPECIAL DE MINI PADARIA=> Aprenda com o Chef Wilson Brandão a preparar uma deliciosa massa 
para PÃO FRANCÊS, BAGUETES DE GERGELIM E DE CALABRESA COM REQUEIJÃO, TRANÇA DE QUATRO QUEIJOS, 

PÃO DOCE TRANÇADO E RECHEADO COM CREME CONFEITEIRO, FRUTAS, DECORADO COM AQUELE AÇÚCAR 

BRANQUINHO (FONDANT) EM CIMA E GELEIA DE BRILHO. DIVERSAS MODELAGENS, dicas de congelamento e 
armazenamento. Não Percam, Aula com degustação! 

02-09(Sab) 
9:30 

Conceição Braga 
29,99 

HAMBÚRGUER GOURMET E ARTESANAL=> Mais esta grande novidade que esta tomando conta do mercado 

que são os hamburgueses artesanais, apetitosos e muito criativos. Aprendam em aula também o famoso abacaxi 
gratinado, massa que você poderá ter vários sabores, será ensinado também massa de pimenta verde, vermelha, 

cacau e outras sugestões de sabores e cores. Que tal servir com cremes especiais e em aula será feito aquela 

batata frita pré pronta congelada para acompanhamento e decoração do seu hamburguês. Não percam aula com 
degustação! 

04-09(Seg) 
9:30 

Anderson Alves 
3,99 

BOLO MINNIONS DE CABEÇA PARA BAIXO=> Aprenda em aula montar esse lindo bolo que esta fazendo o 

maior sucesso entre as crianças: o minion invertido. Tudo será feito em aula passo a passo com a linha de 

produtos Fine Line. 

04-09(Seg) 

14:00 

Anderson Alves 

3,99 

BOLO VINTAGE => Nesta aula você aprenderá a montar um bolo sobreposto com uma pintura 
em placa de açúcar, super moderno. Ideal para festas de meninas. Aula com utilização dos 
produtos Fine line. 

05-09(Ter) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

AULA PROMOCIONAL HARALD- ALFAJOR SUPREME=> Venha aprender com dicas e técnicas esta maravilha 

que é a sensação do momento. Será ensinado alfajor com diferentes recheios e decorações, receita prática e 

econômica. Aula com degustação e Vagas Limitadas!s Limitadas, Aula com degustação!  

05-09(Ter) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

AULÂO DE DOCES CARAMELADOS E FONDADOS => Nesta aula você vai 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! 

06-09(Qua) 
9:30 

Tereza Cristina 
3,99 

PAINT A WATERCOLORS CAKE => Setembro Mês de aromas e cores, vamos aproveitar e fazer um lindo bolo 

pintado como aquarela?? Colorido e com quatro recheios e ainda com os Produtos Arcólor. Vai perder a 
oportunidade de ampliar seus conhecimentos na Arte da Confeitaria??!! 

06-09(Qua) 
14:00 

Tereza Cristina 
3,99 

DELICIAS COM PASTORIZA => SIMPLES ASSIM MOUSSE DE BRIGADEIRO E CAKE POP DOCES 

PASTORIZA! HUM, HUM!! SIMPLES ASSIM. 

08-09(Sex) 

9:30 

Glória Fonseca 

3,99 

BOLO PRIMAVERA => E ela chega com sua beleza e elegância, trazendo harmonia e alegria nas cores e 

detalhes... a PRIMAVERA! Com os cortadores, ejetores e corantes da Celebrate, seu bolo vai dar o toque 

final na mesa! Venha e aproveite! Celebrate, apaixonados por confeitaria!  

08-09(Sex) 
14:00 

Glória Fonseca 
3,99 

FESTIVAL DE PIRULITO DE CHOCOLATE => Venha aprender a fazer esses itens que não podem faltar 

na mesa de chocolate infantil. Lindos, deliciosos e divertidos pirulitos temáticos. Aula com utilização 

das formas B.W.B 

09-09(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! 

11-09(Seg) 

9:30 

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! 

11-09(Seg) 
14:00 

Damião Costa 
19,99 

ESPECIAL CUPCAKES SALGADOS => Venham aprender a fazer esta maravilha que não pode faltar nos grandes 

eventos. Ideal para Mesa de Frios, Lanches, Brunch, Coffee Break, Kit Festa, etc. Em aula será feito cupcake de 
calabresa com requeijão. Dicas de outros sabores, armazenamento e validade. Não percam, Aula com 

degustação! 

12-09(Ter) 
9:30 

Conceição Braga 
29,99 

MASSA MÁGICA DE SALGADOS FRITOS => Está de volta a massa revolucionária que irá transformar sua 

vitrine e Buffet, nos mais destacável! Massa cremosa e crocante da famosa loja de Shopping fácil preparo e muito 
rendosa, será preparado diversos modelos (coxinha, croquete, risoles e outros.) com gasto de menos de 10,00 

reais prepare até 180 salgados de festa: Forma de empanamento, fritura e congelamento por mais de 5 meses. 
Aula com degustação! 

12-09(Ter) 

14:00 

Conceição Braga 

29,99 

BOLOS FAMOSOS E RÁPIDOS DE LIQUIDIFICADOR=> Que tal entrar na nova era de faça e venda com bolos 

caseiros que podem ser vendidos inteiros, fatias ou em marmitas. Apostila bem variada e como vender eles 

preparando a calda na hora de entregar seus bolos. Em aula serão feitos: LIMÃO COM IOGURTE, LARANJA COM 
CENOURA, CHOCOLATE COM NOZES E A GRANDE NOVIDADE...BOLO COM MASSA SALGADA, seu bolo já sai 

recheado do forno. IMPERDÍVEL. Aula com degustação! 

13-09(Qua) 

9:30 

Kátia Praça 

49,99 

PAINEL EM FOLHAGENS – MURO INGLÊS E PAINEL COM HERAS => Montagem passo a passo. Painel com 

vários tipos de folhagens: jibóia, costela de Adão, eucalipto e heras com flores. Pintura metalizada. Aula 
inédita. 

13-09(Qua) 

14:00 

Kátia Praça 

39,99 

ARRANJOS COM FLORES NATURAIS => Ultimas tendências em florais para mesas 

de convidados: castiçal, arranjos aéreos, rústicos e bouquet de mesa. Aula inédita! 

14-09(Qui) 
9:30 

Wilson Brandão 
24,99 

AULA 3 EM 1- PÃO À METRO, PETIT GATEAU E ROCAMBOLE=> Alto Verão, todo mundo se 

recuperando dos gastos de Natal, que tal uma aula 3 em 1? Venha aprender a elaborar três receitas em 

uma única aula. São elas. Pão à metro, petit gateau e rocambole. Vai perder? Corra e garanta a sua vaga. 

Aula com apostila e degustação. 

14-09(Qui) 
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!!!  

15-09(Sex) 

9:30 

Antônia Brandão 

19,99 

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! 



15-09(Sex) 
14:00 

Antônia Brandão 
19,99 

SALGADOS (FINOS) PARA BUFFET => Façam a diferença em seu buffet. Em aula serão ensinados: tornedor de 

frango com molho de limão, coxinha de bacalhau, croquete de bacalhau, camarão à moda do Norte e croquete de 
carne seca. Aula com degustação! 

16-09(Sab) 
9:30 

Denise Rasinhas 
29,99 

BOLO EFEITO MARMORIZADO – AULA PRATICA => Aprenda como criar o efeito marmorizado com pasta 
americana para cobrir bolos. Uma aula pratica da técnica, onde você cria detalhes dourados com pincel e finaliza 

com uma grande flor, sobre um mini bolo fake. Trazer material: 1 pasta branca e 1 violeta (ou cor de sua 
preferência), massa de flores, bolo de isopor de 15 cm, prato de 25 cm, espuma para flores, cortador de coração 

com 5 cm de altura, jogo de esteca (com boleador grande), rolo de abrir massa, pincel fino para pintar o bolo, pó 
dourado, pincel escolar para colar as pétalas, cortador de folha, tapete de silicone. Limite de 15 alunas. 

18-09(Seg) 
9:30 

Denise Rasinhas 
44,99 

AULA PRATICA DE DOCINHOS MODELADOS => Serão ensinados a modelagem de rostinho de duas princesas e dois 
super heróis. Aula pratica desde a preparação da massa, com muitas dicas e uma receita deliciosa desenvolvida pela 
instrutora. Trazer material: bacia plástica grande, 1 garfo, ½ pacote de açúcar impalpável, ½ pacote de leite em pó integral 
(qualquer marca), 1 leite de coco (200 ml), açúcar vanille, xícara de chá (medida), colheres plásticas de medida, jogo de 
estecas, tesoura ponta fina, pincel escolar para colar os docinhos, tapete de silicone, sacos plásticos, 2 perfex. Limite de 15 
alunas. Obs.: os corantes usados serão rateados entre as alunas. 

19-09(Ter) 
9:30 

Mauro de Lucca 
3,99 

DELICIAS COM SICAO => Sempre pensando em trazer novidades e tendências a Sicao trouxe para você mais 

uma aula exclusiva"Trufas Abertas" as deliciosas trufas ganharam versão de doces para festas. Caixinhas e 
tartelettes de chocolate com recheio de  trufas que derretem na boca. São elas: Trufa de coco e doce de 

abacaxi, Trufa de Caipirinha e Trufa de Chocolate e Laranja. Venha conferir essa novidade nas aulas Sicao. 

19-09(Ter) 
14:00 

Verônica Casseres 
24,99 

DECORAÇÃO DE CUPCAKE – TEMA PEQUENA SEREIA => Em moda novamente este tema vamos ensinar 5 

personagens: Ariel, linguado, siri, polvo e estrela. Com muita criatividade aprenda a transformar seu cup cake em 
arte. Apostila com receita da massa e risco dos personagens. Não percam! 

20-09(Qua) 
9:30 

Glória Fonseca 
3,99 

BOLO " VAI TER FESTA NA FLORESTA" =>"Vai ter festa na floresta e você não pode ficar de fora!!!" Aprenda a 

decorar com a Celebrate um bolo muito criativo e colorido com tema de floresta! São 4 bichinhos "fofos" em 2D 

que vai dar um show no visual da mesa! Celebrate aprenda a delícia que é confeitar!  

20-09(Qua) 
14:00 

Glória Fonseca 
19,99 

AULA PRÁTICA DE BISCOITOS=> Aprenda a fazer uma deliciosa massa de biscoito, preparar para corte, assar 
e decorar diversos modelos em uma aula prática. Cada aluna vai decorar 3 modelos diferentes, a massa será feita 

e assada pela professora em aula. TRAZER MATERIAL: Bicos- 3, 17 e 21, 3 sacos de confeitar, 3 matrizes 

pequenas, perfex, colher, pote pequeno com tampa. O glacê real será rateado entre as alunas! Limite de 15 
alunas. 

21-09(Qui) 
9:30 

Eduardo 
3,99 

FOLHADOS DOCES E SALGADOS => Venham participar desta aula demonstrativa onde você aprendera varias 

modelagens da massa folhada pronta, sentir o sabor e dicas. Aula com utilização da massa folhada Gonhfer. Não 
percam! 

21-09(Qui) 

14:00 

Alessandra Oliveira 

3,99 

BOLO GLITTER => Também conhecida como Bolo Brilhante ou Glow Cake, essa técnica é a nova tendência em 
decoração de bolos. Os bolos brilhantes estão em destaque nas festas e eventos, venham aprender essa nova 

técnica com os glitters da Mago. 

22-09(Sex) 
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- Látex. 
Sorteio de brindes!!! 

22-09(Sex) 
14:00 

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! 

23-09(Sab) 
9:30 

Antônia Brandão 
19,99 

FESTIVAL DE MINI TORTINHAS – FAÇA E VENDA => Venha ganhar dinheiro o ano inteiro aprendendo a 

montar e decorar dentro das embalagens individuais e fazer uma massa de bolo que rende mais de 100 tortinhas 
nos sabores de abacaxi com coco, maracujá, chocolate decorada com fio de ovos. OBS: SERÁ ENSINADO A 

FAZER O FIO DE OVOS EM AULA. Aula com degustação! 

25-09(Seg) 
9:30 

Elizete Garrão 
29,99 

MINI BOLO DO ROSTO DA BRANCA DE NEVE EM 2D => Para você que quer iniciar na técnica de bolos 

esculpidos esta é a hora. Aprenda uma técnica fácil para esculpir utilizando moldes que ensinarei a 
confeccionar em recortes e componha  de uma forma super prática qualquer personagem que desejar. Faremos o 

rosto da Branca de neve com toda delicadeza que o personagem deve ter em bolo verdadeiro. 

25-09(Seg) 

14:00 

Elizete Garrão 

29,99 

BOLO MOANA => Nesta aula você vai aprender a utilizar de forma criativa o cenário deste lindo filme. Faremos 

efeitos de bambu, tribal, flores de hibiscos, caravela, mar e muito mais. Esta aula será desenvolvida em bolo fake 
de 3 andares. 

26-09(Ter) 
9:30 

Maria Amélia 
3,99 

ESPECIAL DE PALHA ITALIANA GOURMET !! Aprenda passo a passo a preparar este delicioso docinho com 

várias sugestões de sabores e que podem ser vendidas o 

Ano inteiro!! Com certeza sua vida vai mudar. Faça logo a sua inscrição!!Aula com degustação! 

26-09(Ter) 

14:00 

Maria Amélia 

24,99 

Aula Especial de Croissants!! Aula Imperdível para quem quer sair da crise e aprender uma massa versátil 
super leve que derrete na boca com todo passo a passo. São eles: Presunto com Queijo e Romeu e Julieta!!! Não 

fique de fora dessa!! Faça logo a sua inscrição! Aula com degustação! 

27-09(Qua) 
9:30 

Kátia Praça 
19,99 

MANIPULAÇÃO DE BOLAS CANUDO >> Venha aprender a manipular bola canudo fazendo: bichinhos, arranjos, 

chapéu e outros. Tudo com bola! Trazer 1 bomba manual para encher bola e 1 pacote de bola canudo. 
Crianças a partir dos 7 anos podem pagar também para fazer a aula.  

27-09(Qua) 
14:00 

Kátia Praça 
19,99 

AULA DE BOLAS => Idéias criativas para decorar seus eventos. Faremos 10 modelos diferentes 
para colunas, arcos, pingentes para o teto, parede e painéis. Coluna miraculous e outros temas.  

28-09(Qui) 

9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO BÁSICO DE TORTAS => Não adianta! Torta bem feita, bem recheada e decorada, com um acabamento 

que encha os olhos VENDE! E os motivos para aprender são vários, desde satisfação pessoal até reforçar o 
orçamento. Aprenda nessa aula tudo o que você precisa: Massa de pão de ló e massa abiscoitada com suas 

possíveis variações (chocolate, nozes e coco) e recheios que não saem da moda, como baba de moça, brigadeiro e 
coco. Trabalhos em bicos com chantilly também serão demonstrados e a versátil cobertura de marshmallow que 

resiste a 24 horas fora da geladeira. Imperdível! Aula com Degustação! 

28-09(Qui) 

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! 

29-09(Sex) 

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 

29-09(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! 

30-09(Sab) 
9:30 

Conceição Braga 
24,99 

MINI PIZZA E BROTINHO – FAÇA E VENDA => Que tal conhecer a massa mais leve e deliciosa feita com 

batata para você montar kit de bandejas com mini pizzas, isto é venda certa. E também será ensinado como fazer 
brotinhos pré pronto que podem ser armazenados até em geladeira. De brinde: pizzas no palito para trenzinho 

infantil. 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! 

  

 
 

 



 

 

 


