


 
 

 
 

Conta-se que o povoamento de Tanquinho começou no Porto, rio que já
foi navegável, fica há quatro quilômetros da comunidade e hoje é
conhecido como Balneário Santo Antônio.



 Essa comunidade, hoje conhecida como 
Tanquinho, era uma fazenda de propriedade 
do Coronel Octaviano Alves; 
 

 Por ali tinha passagens que dava acesso às 
cidades que dão hoje nomes a algumas das 
ruas a exemplo de Rua:  ITABERABA e 
PONTE NOVA.  
 

  
 



 Por ali pernoitavam 
os tropeiros que 
partiam rumo a 
Lençóis e sempre 
combinavam se 
encontrar no 
tanquinho. Não há 
consenso quanto 
ao ponto desse 
tanque. 



 Como  toda boa história o distrito apresenta divergência 
quanto a origem do nome; 

  
 Há quem afirme que fosse um pequeno reservatório às 

margens da estrada próximo do qual todos paravam para 
dar água aos animais e refrescar-se; 

 
  Outros, que seria um dos vários TANQUES (espécie de 

lagos naturais) que existem na localidade – tanques esses 
que forneciam água para o consumo da população, que 
buscavam em carotes ou em latas carregadas na cabeça; 

 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Os PRIMEIROS MORADORES foram os 
agregados que construíam suas casas de 
enchimento e recebiam do proprietário um 
pedaço de terra para a agricultura de 
subsistência e comercial.  



 Na década de 60, a 
antiga estrada que 
passava mais ou  
menos onde ficam hoje 
as ruas Itaberaba e 
Ponte Nova foi 
transformada na Br 
242, tornando-se um 
importante “corredor” 
de transporte e 
comercio da região.  



  
 Na década de 70, com 

a chegada da Bahema, 
que comprou parte das 
terras, Tanquinho 
passou a Povoado e 
permaneceu com esse 
nome. 



 Na década 90, quando 
foi elevada à categoria 
de distrito passa a se 
chamar Distrito 
Coronel Octaviano 
Alves, hoje com uma 
população de 
aproximadamente 2 
965 habitantes, de 
acordo com dados 
disponível na Internet.   





 Festas Religiosas, incluindo 
a do padroeiro SANTO 
ANTÔNIO, o São João, os 
Grupos Culturais, as 
Rezadeiras e a Cavalgada 
são algumas das 
manifestações que 
compõem o contexto 
sócio-cultural da 
comunidade escolar.  

 



 
 











 Em 1951 é construída a primeira escola, que 
funcionou com características próprias das 
instituições de ensino da zona rural até a 
década de 70; 

 
 Até a década de 80 a escola atendia apenas 

aos alunos de 1ª a 4ª  série, quando se criou 
uma extensão do CERPV para atender ao 
público de 5ª a 8ª série; 
 



 Final da década de 90 a escola passa a ofertar 
o Ensino Fundamental II não mais como 
extensão; 

 
 Em 1998 a escola é municipalizada e agora 

com a maioria de professores nativos 
reafirma o respeito dos pais e alunos pela 
instituição; 

 



 Conta com 
profissionais que 
acredita ser possível 
transformar o mundo 
e ainda consegue 
sentir prazer no que 
faz. Esses que é uma 
boa parte, não se 
deixam abalar pelas 
adversidades.  

 



 Atende a 
aproximadamente  
288 alunos da 
EMOA e 161 alunos 
do CERPV 
extensão com 
idade entre 09 e 40 
e poucos anos 
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CASAMENTO CAIPIRA BRINCADEIRAS JUNINAS 
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A QUE SERÁ REFORMADA 



A QUE NOS ACOLHE HOJE 






